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li»aa av»vn oyn nityb i»ip — o»\!»npn bv *ria«>n o»i tik

own nwnp by ovaj noow i3»nK oi jik oipiP oajiaia ok
*,nnn»n ok ip»n — oia^ jik n^ainín

wani on»5íí> inat msjo nnsn-’í'ais ntps m sin swi» nwwn aimn ninn (•

.B^sipn myisip ,ín'no» /pnvvja "nnoK pioi» noisn nm «inMin mw rwwí’ mw
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iNini'PiRi nicu^n

n’m'^’oan m’a (niaaT’iVp in’aaiia tíi’aana) asivnVip a’sm

sm DW mpa inx aaon ’dV .spisxa D’pxan nsipna snpair? aipaa nniaa

un las? Dipaa xpissa m n’ata di’öi'tids orniíí'jp .ny’a pay — oissa :w
nain 138— in ismsn nsipna .m’ ‘

75? n’mP’oana inaa pra n”san o’^^n

-KB’S 01 ’,/ mát rVya n’iiPip'? isn lesn nairai ni’s’s’aiaa xpissa oipan

n’i5? .xsn ’ana laa Dn’nntt? 'tv n’iy'ra mát n’airin*? 2?’ rs'?2> "oip’’?

i’n D’nsr tyan .nt awn nayaa n’nj?'? iát h’Vd’S 'tv n’m‘?iaa‘7 pna nnns

-’anxn mt’snn nsV ('.nan mán p"? nan’atr -npios: oa ta’ai ,n’an’7’Dna

i 5?’an D’iiwnn D’iin’nc? maon ns "rapV D’oia nt notra íVnannc? m’ai‘?is

nms lapni nnisi D’niso .n’aa^n nsaa ,’xann xasn ny n’iii'r’oanV

li’iiD’n "jia’ m2?5ftí^27n nxana "rnn pn n'ris ,nanpn n’nw’n matr’nnn

nw’nxni nratnn miya nst ,’inaiy iáin ‘rp /O’aaoa Vy rnai ns ooa'?

Vy ms r’s.T? n’n "pia’iy ’irnynn nainn mos ’aiP n’in'j’Dai mm’ nxa

li’niDonn la Vy "raip .mawsm o’ia^n msaa nt yns "rana ‘jttmr’ oy mn^in

na’naa Vnntt^ yt n’rf’it w’nna .n ann /n’inV’om mm’ 'tv ytritm

n’2;xn 'tv na laxa anai naty n’ipira ’ao'? n’in'a’oanü mm’ '727 n’mao.m

na’na ma’trna i2?’am o’nns o’nin’ C.nxirti'7ip mya mnn’n ma27’nnn

y’niüonn
'

7X las m2?yy2?nn nxan fiioai m’n n’anV’oana mm’ V2? n’maonn

nDi'7 nn‘7’nn2? n’anV’oana ’mn’ nn'7ina na pioy’iy /lap *i'n’ oann ’^aai-m

C.^snya

-n’anV’Danna n”msD d’TO’
“

72? nmatr’nn 'tv o’iana o’nnx n’aaoa

maai2^n iia’ti mvsaa /ti^iaiV pxnüaD ; n’iyai ,smaa msa ,1526 nai^a ínya

C.üxaxa -.xnpan n’iaain
'

72? ’anm np‘7na

’irxm nD’'72^ n’nir ’a ,i'7Da maxa i’oan ’"y n’an'7’oanP laatin n’iin’

n‘7a'73 nx Dp27p yaiya n’n n’oan .m2;y-ya2?n nxan n'7’nna n’an'7’DanD ^2;

D”mn’i n”an’ n’nmo patn i’oan .man'7an apy mn’ nmnty n’an'7’Danu

nmax nira ’nin’ xsn mmx i'ana maxa i’oan yaty I6I8 na2?a -n’pmna

nx xsnV D'727V mamsa mxmn Va’pty x2?ipa la’xa mtya na’atni ('xoxo

1 Bodor András, Napoca a feliratok tükrében, (Kelemen Lajos Emlék-

könyv, Kolozsvár, 1957), pp. 78.

2 Dr. Eisler Mátyás, Képek a kolozsvári zsidók múltjából, Kolozsvár, 1924.

(Különlenyomat a Zsidó Családi Naptár I. Évfolyamából).

3 Dr. Eisler Mátyás, A zsidók legrégibb nyomai Erdélyben. (A Kolozsvári

Izraelita Felolvasó Egyesület Évkönyve, Kolozsvár, 1906.) pp. 94; Dr. Márton

Lajos, Erdélyi zsidók nyilt levele a történetire Gróf Kémény Józsefhez. Erdélyi

.Zsidó Évkönyv 1940-41 (VL Évfolyam), Kolozsvár (n. d.) pp. 121.

4 Dr. Singer Jakab, Adatok a bánáti zsidók történetéhez a XVIIL század-

ban, Budapest, 1905..

5 Büchler Sándor, Zsidó letelepedések Magyarországon a mohácsi vész után.

Magyar Zsidó Szemle. X. Évf. (1893), p. 371; Erdélyi Zsidó Évkönyv VI. Évf.

(1940-41), p. 125.



i«n'rv>ip3 ’Tin'>n aitp’n fi’wi

n’pnio nx anyV to’^nn xoxo nmas .injarnb ama nay’ip naVa ny’oan ’m
DiT>Vns la^pnc; n’^isD o’iin'’ rtxiap tpxia xa xin .n’:n'7’Dnüa aw’nn'?i

’í?T>a 18-a DD^’^ i'rüa .a i’oan (".x’í’r'xa'i'x s JT'jana ix ,nxmns-x'?VT n’ya

B?nina 30‘4-a x’'?mxa'?x i’ya mipixip nmn’n naiaV nriai mix i623

C.1627

.D’poy D’nsa^ yiap mpa (x : nmn’'? naaia nriarn msx ’"sy

nx rixs*? nwnm xaipipa min x’anV nnu?sx „n'jain x"?"? naarnno (a

'?a‘? nmn’n Vy mp’s dtp'ji nn'?!:? Q’onuJ’xn xiwn oir'r nna’ mx (x .yixn

D’^’xnip n'?x Vy i'?y’ x"? n’oan >ai'?trn n .rúnám ma'ran Vít n’onarxa lyíS’

iisoa lü'raiTP nmn’'? nmpsxn nxn’x o .mn ipsin (n .n’pmaa rn

x’n nmantp ’xanaa) oiisna on nx nnnx nmsu nunaa ix

nmsxn Dn"? mn’x (n .tiVp mx x'rb n^ixn naxna tPuVP nnn (i .(d’dixxV

mnan aya ym’ oxa (a .rúnán omDX’xa aamnna mnan ]a "loa xmin"?

lin DíPian nx maaí> marn nmn’í’ nxnu nn .naiy'? m’ o’s'rxx nmtxi

nyun mai (x’ .nn’
‘

72? ryips ^ipa mnn mann 'r'ra nx nnanV i’x 0 'nítp

.Dxsn'? n:nu n’tpsn

pina nanaip ’sa xoxo omax xsnn ^27 imanynn "jipa nxnu mxxn

,XD2;ipa ninn xsnn -xoxo amax ^2? ini'nns^n'? oxnna// íXdu mixn

nunV’Dnaa atp’nní? oamaip onin’ nmx "ra un’ nriatnatr n’npis ux

(’."naa'7 na’nan ’amn '?yi

nxna nxivnVipa n’aix'rn n’isoa xxa32r -1623 ’Vi’a 2"n n’nxna laoa

2^iaxDa iVaa maxx í?x lama nxivti'np nx laiyn ’mn’n xsnn ^2? iám nx

Dion’s oy nxT ny’oa nmtpp pso ^2? ‘?s x"?"? n’D^'T n"y you xin .nxii’ix

('.natp nmxa o’mn’n naiaV nuiarn mxx

na’ioa nsipn nxirn'rip i’ya n’mirn n’inx D”mn’ o’xsn "ry u"? yn’

nx D’naaa nxi unuita Vapa xsnn .monra ninswa ’2?axa Vsa^ ’naa

.naipn ’pin nx ma®^ imar

tannip (? n’ai ix ana”*!) ia”i nn atpa ’mn’ xsn n’ya toaxna n’nyV

xsnn nany iai ’ixa’jixn laipnn nx xsn"? ’naa 1632 naa^a n’yn nsyia ’"y

naip anya .i^aa nnswaa nnxa ^sa av nxnximxaa nma n’ya nnx naa^

6 Franz Babinger, C. J. Hiltenbrandt’s Dreifache Schwedische Gesand-

schaftsreise nach Siebenbürgen, dér Ukraine und Constantinopol (1656-1658) ,
Leiden,

1937, p. 50, 200.

7 Zsidó Naptár III. Évf. (1937-38), Oradea, (n. d.) p. 130-131; Szilágyi Sán-

dor, Erdélyi Országgylési Emlékek, Budapest, Vol. VIII. (1876-1898), p. 143-145;

The American- Sephardi Vol. I. (June, 1967). No. 2. p. 40-41.

8 Zsidó Naptár III. Évf. p. 130.

9 Magyar Zsidó Oklevéltár, Budapest (MZSO.) Vol. X. (1967) . p. 153 No.

133. Szilágyi Gábriel, Bethlen und die Juden. Ungarische Revue II. Jhg. Leipzig,

1882, pp. 735.

t’



nxTi'nVips m.Tn

C*."iais írs (ssnn) nairn ara ’a„ na?rn m’V os laita rua nx xenn 'rapa

í7p’a ’sipXT airi ^’D3m axirn'np T> 5?a aa’nm xsnn np’a 1634 nii:?a di

unsnn nx na '?’aa nt mp’a bwt ia naoan .vans ^a^ n’yn nsyiaa

(”.T>5?n nsyiaa innswa ’iai xsnn ^a’ptr (n’xa nnam) p’nan

mxaian on’mnno niaa"? anmo Q’a”n n’s'? na'rnn n'japni isss nnra

naisa niawn n’ 5?n í>i2? nnin^sV mtj? it nxmn nxirn^ip i’ya tixV rna

'7V D”^a'ran D”nn mn’sa nV nana T>psm na’in xaí:?ip T>aír? amin
"ti^ip Tn nay ’aix'ri’a inai xu’i xix’ jniz^ymn nxana "rnn n’m’r’on

("nan’n Jixns nx'jona .ni’n sony^i nsisVi n’j'?is ,n’3an ,n’pnü^ "ixn

1651 m»a nsns^ n’in'j’onüa ixs’k? n”Tin'’ nnmo ’jiy Vj? ii"? 5?it la

(“.’aíVsn i’si n’n’Va nx’sn

iwwn nmx n’pTiw'? msí’n’ ’m'?'»onü mn’ x’aa i706 nnz^a

(“.msiaw n27i‘7B?a iám nirs? xm .nxiinn xaxn

(‘M4-n ’xíV nsns iVa tya'? m’ip nxia'rx omax óira mso mn’

(“.’sipxn piB"? üímVs loaooo n"oa *ioa nn'?’n la

Vs? nn’sa nxivnVip i’5?a 1636— 1634 m:2?a lanaiirr onnx n’aaoa

jT>mí?'>onü n’'>'?a'7an n”na nmn’n msnní^n

rfn’jn^’ona i’oi ntt?a am nip nxnnns'x'jvna wx’'?x Díra mn’

nn’Vyn nsyian ’nna n’snnira n^nanTn oa”n3six ix) D'>’n3six amn’n

m’aa n’rxa^i yaaan ins ,njiinn xaxn nnix n’in'r’onDa nnVsipn

•V’onaa nVan m’aa^ nny^an marn nx Va’p 0)a”ni3ix ^xia» .n^an

(".n’in

"n^ip n’5?n '?» a”'?a'7an a«na isnnE^n amn’n mü^y-yau^n nxaa naa

ai’a nxivn^ip n’ 5?n nssia nia’ir’a snnaiy nsoa tíiö nnana nann nxn

nbni naina* ’a pw ’a’a anmon maipa bv iB’í?nn 1693 mxaa Th

nmo .a’in’nu? njrap nxyian ."pitra an’maipa nana anmon fa nnp^nn

pns '?v in’a ’is'? T> 5?n ’a»in .nsyian fia ’isV an’nmno naa’ /B’I’ix

(“.í?’üia tt^’max Vizr m’a nsna i’n’ a’mn’ni Vsiaty

.a’ninnn ’i’’? “iay< nmnai a’iaun ’n’a n’n fna n’m'?’Dnaa nnoan

10 MZSO. Vol. X (1967), p. 154, No. 135; p. 164, No. 144.

11 MZSO. p. 164, No. 144; p. 172, No. 160.

(MZSO. p. 178, No. 173; p. 187, No. 184.

12 Bíró Vencel, Erdély a XVI-XVII. század kereskedelmérl (Kelemen Lajos

Emlékkönyv, pp. 66) ;
Goldenberg Samuil, Kolozsvár kereskedelme a XVI. században

(Ibid. pp. 294).

13 MZSO. p. 195, No. 195.

11 Ibid. p. 296, No. 372.

15 Ibid. p. 297-304.

16 Ibid, p. 302-303, No. 391, p. 297-304.

17 Ibid. p. 172, No. 159; p. 174, No. 16; p. 264-265. No. 318; p. 266. No. 322.

18 Szabó Imre, Erdély zsidói, Kolozsvár, 1938, p. 126.



isTi'Ti^ipa ’Ti.Tn 3i»’n

D’nin’n msnn»n nx ns’ nKn sV ona ir’x .D’nx .O’jaixni n’jann

C'.ori’^n ns D’pnn íVnn p^t nnoaa

npa"? rx íi’BÍ? na^nn n’rapw 1784 nxnasa 3-n ara “i’yn nayia na’W’a

na^a — mn’ip laí? mv.v pwn ’npsai tiV"? aipa nn^ rs »'’7in'>V n’a

IX ’Wa -íT'ana-. ix r’ <0’jnx niaa’ x"? ,niVana pioy’ xV — pity ’a’a

(”.m’iina x^i pwa xV "oiaa

’naa nxivti'jip i’yn nsyia ^x 1788 cixaa 28-a las a^ianxn nnmon

.Dn’nnna insip’ xaiy n’ya D’Doia o’mn’i n^ianx anmo mai2?’nn nox^

•’ü'jm D’mtx an P'rn anmon axty pia’ia anírpa'? nxiiyi x^ n’yn nxyia

nmnon ^x i'japra x"? amn’ .’u?sn nno^ matn nx ana fx a’oa

CV'i'?’j„n mipn iina mana nann nxivtPipa a’mnsan 'nav

Oxmns-x'ji'T na'ra) nnnx anya na’ti;’ mát amn’n p’irn ^pia xb

anyn nansa ix nPnxn anyV amao ansaa mnnn laV-'X ,n’jiií?’Dnaa

.anya pw ’a’í? ixa aiyai

nxmn .'jaipna ^xiaiy ,,T>3n'?'’onD a'xi im .miyy-nnaiyn nxan »iioa

229-a II noipna n nana nt ipo ’"sy .n’in'j’Dna nin’ nsoa ^y ipa nny^

neoa nx V'iia i3’x ni *isoa .n’in'i’Dnaa mnxin an^’ 482-i ninin’ nineiya

nojann oa na’i:;na .322 : mnsiran isoa n’n 1782 mtya .nxinns-x'?rT mn’
.amax amax : aiya “inx nw’ pn xaai nso niina nxinPip Vui

asoaiy — ixiviPip n’yn nxyia ^x ^a’^ b’^’s atya nin’ niD 1786 njira

íia’iii’a nnmi miypa .i’ya mmix mai ií? un’w — 12.000 tx n’acan

a’anyin a’i’i’a inoaa piDyí> iV a’niysxa ,ana ,1786 '"jra 8-n ai’a nsyian

1812 niiya .ni’nmnna nnatyi nxirn^ipa a’-iw’n maui’xin^ nniinnn .i’ya

mányi an’m^’sn .an i’ain'? anxnai noia ma napna n’yn ’mn’ a’poiy

anx ,ty’'?yii nn ,ií?a”n ais’^ t a’nin’n maip a’y’Bia a’aaoaa .a”Dna a’naa

.litt?axw in’'7Xi f’aiaxp lypns -iiaPio

’Biya a’aama i’n noian n’a mn’p .18I8 riiira mai iiiyxnn noian n’a

n^npn yixn .a”na’3ixn a’nwinn íiny itinia Vy nxnxa-'?ip ainna apim fy

miiia niani i’nnx .^yax (ps n ix) a’nax n n’n iwxnn aam ly’í’yn nn

-x^rna n’n i’niia aipau? n’iii’r’Oina ’tyxnn ann ’"y fp *idi’ n I8I6

(".nxmna

19 Fr. Zimmermann-G. Werner, Urkunde-Buch zr Geschichte dér Deutschen

in Siebenbürgen, Hermanstadt, 1925; Fritz Jickeli. Dér Handel dér Siebenbürger

Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung (Arcliiv des Vereins íiir Siebenbiir-

gische Landeskunde, 1913) ; Magyar Történelmi Társulat. Siebenbürgen, Budapest,

1940. pp. 253.

20 Dr. Weinberger Mózes, Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez. (Tanulmá-

nyok a zsidó tudomány körébl Dr. Guttmann Mihály Emlékére), Budapest, 1946,

p. 284.

21 MZSO. p. 568. No. 674.

22 Dr. Eisler Mátyás, Az erdélyi országos frabbik. (Izraelita Magyar Irodalmi

Társulat Évkönyve), Budapest, 1901, p. 221-244.



imiíiipi mn’n aw’n

•n’i'ia'>s mxDö t’5ö Pis'? w Qs dj nn'jtpa i'?niíin s"? n’mnM ”n

Dnb ini’n ’a Q’im’n nippaa a’yn nxjia nn I822 ’?’así<a 22‘n óra .n’n'jnp

nsyiö'? nmintp ntppan noiaa p'?n nm .aia^sa n'j’sn n'”p'?i ama'? mát

nn’mas ’a — an’n ‘i’a amn’n o’ama — n^airK ai^s an» s axn'n‘7'ip T>yn

nin tü’n tpaiyn ,araas "jjra ipmnn axasa i"?!! an’san ’isai ixan

.u?’8a a^yiis aa^si an anw’ a’iras .amioa*? a’iasi 'nstrai nrn a'>a’ ans’

.n’mipm i’^ín ’pm’? "raa aass? a’a’xna an ,mnra mai a’irpaa an pii

ansuíi ra"? Q^’a Vaann maa'? .nsinn a'jjnri’? aa’m an’ipsa — a’yn ’trsn

^a ,a’^'?saa an 1*71 nns 'rsa a’i’asa an ,nnN nana nsap^ an’ a’amn an

an nbs maaij? aisV .aa"?!:; saian naiay nooiaa aa '75? .a’a’ mn ai’jia aas

a’'7apai apnipsa aia^sa n‘7’sn a”p‘?'i a’ 5ia axffi’n‘7 mai an'7 mrn ’a a’ippaa

_ ónix la’S’ asai a^mn na’atp aasy '

75; an

1835 mira .aai a^a a’ya amnaa asoai amas nx nnna x '7 nsjnan

aaina .a’a'7 ’ 40-ai a’tpa 48*1 anaa 6i s 150 aaya xm mninaa mirsan asoa

’floa oap í?'>anV a’yn nsyiaa ippaa a”nüan an .nac; ’'
7

'

7na amn’ a’yn’

(“ratp naw anin’^ pn a’aann nati? ’P'7na anw’ '

75? (aim^s 21 )

ay axivnVipa aa pi n’an^’Daaa nya aninaa asoa bn’aa nana

í>aa 11 naníiaa isnmrn amn’ .1848 mipa n’aaamn aianipn nan^a ain

a’ya axinpipa n’xa’oaa’aixn n’ason a’aaxa laxxaii; ’naiyn aain .aaixa

aiamy aya an’i’a aptpaipa ian‘7 a’ain’ .it nan'7aa a’ai.a’ ^27 amsnnipn ^y

.aa a’aiaui a”ain’n a’'7”nn xi2a'7i27'7 ama .’aamxn paVinn p ’aaainn ayn

a’ain’ laxsa .1848/49 nan'7aa n’aaain ’am’ ap‘7n ^y f* nsoa r’tJ^iaaa .a

í?xaiP’ ,a'7p’ii pa’x ,apy’ anaax ,a'7ax apy’ jani axirn‘7ip a^sa o’son

aaoa (“a^n '7iaxp .lya’n saix ,pa tya’.a .f’Diy nira -laan am’ ,’aya

,axivn'7ip a’y aiPin ,oiaa apy’ ’a atpxa nniaa naaaa rsp ’a’ bv ainnn

(«.a’tpan nyaax at^^^a axirn'7ip a’yn anaa maaxaa naiy airsaiaa a'aian

aaaa aaina laaw a’ain’ ra’sn aoa’s "laxa’.a ’^’aax.. ’aipan iinyn

anx ^a laamy íia’n pa’xi na^ir aaty nx rnsn a’ata aa’a ,’aaainn

laaxiw n’an’7’oaaa ’ain’ maiy n‘7’aa nanx na’iya f.a’aaainn aaiü '7 mo

’aaa na’iia n’an^’oaaü'7 ly’an a’am’ .’iaainn ayn aiamn iya '7 asoaa

C'.iT nanbaa anmpn^

nmsnntym nman'aíin maya "naaty Vy nxa./ n’anV’oaaü mán’ aa

.amaoas'ii'ns) n’iaain ’p'7n an’a laa 1848/49 natpa manirn nan'7aa

na’atp ^y ’ain’ tai‘7íi>a n’an'7’Daaüa aa .an’na nx ismm naip mrxa (xaan^

Erdélyi Zsidó Emlékkönyv, 1940-41. p. 67.

24 Dr. Bemstein Béla, Az 1848-49-iki magyar szabadságharc és a zsidók. Buda-

pest, 1898, pp. 194; Dr. Weinberger Mózes, Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez,

p. 287.

25 Ibid. 287-288.

26 Ibid 290.

27 Ibid. 288-289.

28 Ibid. 292.
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^lfl^'n>1pa m.Tn ai»’n n’ttmn

iPST i’ya inuasi -pvftpaaa xixa 'jsn’a ara ’iw’

aipin 1848 naiDpisa 29-a// nn’n i’a la amai nnan s’xi '?s anaaa niia

,’ni8 ián i’rsinn onns omna '>m n’n^a tau asa aira prripaia

xViP 'THi 'nxiis ^ 5? D''aa''Dn D’T> 5?att? ’sa ’inx piin"? íVnni ’ipi nx laaa

iai ama ’ninx -nn’T’a nnnipn'? mn'jsm ’'?v onn '‘rao nixa"? ‘ria’ n’n

iwai’i nox’ ym n’nsnní; in'rya ain ’as'? pnna ’iin ...nmx ’nman

/nVxn B’nxnn i’3 mvna ’ipxt "ry rsma niao ix"? oxa nmo.Tn’a^

fV'l’iyn la np"? na*?’ n’inx mi

apsan Vx I849 laausoa 5-a xixa ^xn’a tP’jnc? n’itrn n’isn nina

C'.in’ia aaa xVw O’aaP ux ox'rxi ax^p ’xasn

oöiia? naxaa “ixina n’aii'r’Dnü nnn’ mim nn’n laíP nippn asan

.(53'5i ,x ina) "pixtxH// iinya

’aaa (1261/B 'oa) i848 ’xaa i3-a mxnn ddi’s ’nannn d’isn mira

.D’Tin’n "ry D”a5nnn D’ia’xn m'?siani nraraxn nx loiV

D'’Tin'’n “IDDÖ

n'raoty p’naa pnn na’tpa nxxai nxirnypa n’aix^n n’ison a’aaxa
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n’pa®a-nnn imap anan inptP .Tip an nsoa ’jann xina aipnj i’Pm naoa

’Pnsa nnx n’n naiVj ^xiatp mra ann .mirsn n^xira mxiBan waní’ai

ntppn nmpan mna'? ^xnir?’ ns Í5?a'? Tnp p’aipn'? t’pn ntpx nnjiina nmnn
n’ianja nanaac? main mx"? xpin (1920) Tin .D’jann nxa nji n^naip

5?üa’'? D’x pMij’'’ipnyiyap3 yj”i inx oiat’jx’s npn snipa nnap nrmxa
(”.(1920 — Tan -aniainx'rp) 7X’J’'?pa apa

IP’ ’nx p^n .’mtan Vip maVipn n^ann aan n’n ajrPji ^xiaip mpa aan

ji’iii'j’onDa ’Ji’xn p’^an mnnBnna -i’p

t n’rnpn nspia naVnn nx ixa x’ai n’xaa .la’riy riBptpna npBiPin in‘7np

^ip aasa ’n'?a p‘?n X’n n’jii’j’Djaa man’ip nw maip nPapa n^npn

li:nxa n'?npn xirnya na'j-’x .nnx n’na'n’aixV na’n’ x’niPi ,mxiBnia nnn’

X’n tn’B'‘7piP n’jnpn mipn "rp ami^ ’'?aa n’aiiV’ojaü mán’ Va nx anxan

^naV naaia nVapn nianxn n'rxipa .na anan Pai na ’a’apa xan"? na ü’Pnn

•m^apn an’ oy tnai xipa

ni'?p^ laisaaip mSapV aai^a ^xiatp ntpa aan y’mn 1919 ’Pra i5‘a

ma® paaxi o’yaax anx"? .laua nx n’ipan 1923 mtpa .inipx n’n'ra nxax

aapai 1925 nnpa aasi dip .o’^iPia’V nVpi axirnVip nx aiy ,n’aaa naiap

.D’n’tn ana

aia asD// tD’ason aana /aaiVa xa’pp aan laa ipa’ nuaan oa nx

]’a n’n .asio onnn c^"p na’ip’ ao’ xin ."ixxn ’app// ,(j"san /'n‘?p) "O’aia

rax'? max aapin ntpa „a’ax’iipa aüsi aaiVa xa’py aan .]i'?a-paa ’^isi

.n’‘?ipia’a "n’aanao,, maapn n’aa aapn Pxaip’

n ‘’

33nn na’in

(1816 — 1812)

(1816)

(1837)

(1854 — 1851 )

(1861 — 1854)

(1863 — 1861 )

^pax (yas) D’aBx 'a

í”p *101’ 'a

a^BiTia *101 ’ 'ai ipj nipa 'a

P’üipaüa’P ^^n 'a

anaa aa t’x

pip’B iP’a”B xiaip 'a

mn iDia ,n3i
'

7»i min) .nnsKn aisa mirsn .nniana .i ’"p nnayl’ nmn (6

.(82'63 íK^sipn >n’)>ipn’ ,pip

laa
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(1877 — 1863)

(1923 — 1877)

(1944 — 1923)

(1946 — 1945)

(1959 — 1946)

natVj nmas '»

niTh niPö n
niiVs xa’ps? '1

rs nabiP" omas n j ián min’ n
íVsiip anas n

n’pnpn

s’nnM “iia’sn naito*? i’jay nirs n’Kaii H’Oiid ,n^npn ’ipst an n^si

: D’iAD .(1889) ií?X'ia na üiaVs .n i (i888) im na"?!:? r'W s Vnpn ipxi

*'?npn wxn i(i889) aixn im sapaa }(i889) rsipoia íion Pa’ja na'?2?

px'jis na‘?!P :n^npn irxi po j(i89i) Vd’is na^w !(1890) T’aipoia *idi’

nasa .(i89i) ^na inai’t s “lata ; (i89i) lana pnx’i p*is laan ; D’sax j (I89i)

D’i^’n np’n'? Jxi xifi ,1891 íuwa püipaip in ^2? nnan oy ,nV,npn ”na

raipna .nVnjn rí?r]pn í?x naiypia inxaip niapn nSnpn nx »iis .o’ayn

n’ataa mai 1899 niipa .(i896) d"2? mán mou i’üipaí; m ^2? innna

1901 niípa .naitn pns y'in rpaan nx xVa vis^ mü'7'>^ n'?npn

ana'rx .m "mpn íPxia laiy aiip 1903 ni2?ai .i^nniy ni’ "mpn 2?xna naiy

laipaa .1904 ooinxa 14-a ,rtaana ny’oi nya ,a"mxa invna nasa .ama

ma ! 1908 n22;a .paipaip mn Vnpn 2?xia laiy 1907 ni2;a .2?n’n *i^nx mai

.n‘?npn n’rnin mpsn'? n’W’'?® nnai patpa® nn 1911 "maxa 25‘a .n'riy’a

ox'7 m'? naio .(i9i9) niw apy’ ’i’í? maiy mx’iyin .naiy 2?nn pipn

.m am ax n’oammixn nVnpn nipa nina ma inaa 1921 nitya .(1919)

D’2;i‘?ip mx'paa (n’n'?ix'’i) n’xoninpn nVnpn '•?v ’ipxnn nan ,i^r’x mmna
nny’ "^ya nm .nbnpn nx n'riy’a ma rnia aitp 1922 niiya .m>ya inmay'? ni2?

ia’'?xn 1918 ni2?a n’ian^ n’m'r’Dna iiss ^2; nniB’o ay .mán mnnxi

ira nsii .T”na a'jipi ,it na'rnna an"? xi,n .mnny’a pVn a^iann mna'riyn

aBipan n’aa iaB27a pn nya ,nayiyí’ pxp ,’ny’p ’ian n’a 1933 'ima

innna naipna .1928 — 1923 mi2;a n^npn ’i’iy nx m’i n'jix bxiaiy .írVyn

m’na mmpBX a’i’aVn'? nin'i .a”i'ia’nn iBon-’naa n’iayn nB2?n ninnn

nn '

72; na ,ra2a27 iám .m imx 1928 ni2?a .n’nay ix n'i’x ma’V ra

’xa irima .n"?™ "rxiaty tnaa aw mmx .isp lar*? n'rnpn nina .ratratp

: a’xan a’X’iwn .n'nx '?xia27 aiiy tnaa mmx .x’iyia nns? ap5J’ nnai 1929

P’aipn'?!! nm i riio .(1939) i'jdx'? ii’ t (1935) o’m ar^m : (i93i) n’a miix

n'pBna p’a nü2? iPia'?’i .ni !(i94i) a’"? niiai’t í(1939) nw 2?i'7p’ai

wixi27n ly

.1,600 s 1944 ni2?a n'jnpn ’ian iBoa



n^npn

•nmam rmn’ Viy nt^ niann aiV’ö Vy la^ yn’ kV Vki®’ nnVin Vaa

mDptrn ’Vya nmn’ .nnK nc^paa a2^^la na’K nnaain nnn’ — nV’sn ns’o

tt^na iriKV /n’nson nniT'n -iks lyprurn ,D’an’D niriVtra iKaa^ ,niaiE?

lairai ny n’iy yanK ,wiViya -nmaani naVn ,(i686 mc^a) nnaaina D’pTitsn

mVnpn nniz? na Vy nn’ya .mtyyywn nKan *iio ly nmson nVnpn ”n

C.KnKiW’a’i K’Vi’-KaVK -Kiiaa íVVn

mia ’Ksi’ D’Tin’ Vy nní?ia n’n nnaain ann’ Viy na’aai ni’aa np’y

ariK iK’an íiVk D’Tin’ .ri’aaua aa na’ioa .‘n’aai ,n’aiiai n’amaa pi ,nsn’K

D’i’on /Omn D’iin’ nnanna lai^’nn na .mnran naViy nsptyni omaan m
’Vian .m ’aip’nVi nVairnV apnaia n’aa ’Vya nmn’i j (‘‘’sn’X-mta)

atysiiaa o^puna? ’Tin’n oiaaipa anoai -nnaain nnn’ ”na laVaan iVk myi

nn’s .nnaawa mVnpn maaiKnnV tiapnai nmoa lai ia /i868 “laayta iO"a

HKnaai naann nmnn .nV’sn moai nu’na n’aip’nV laa onaaipa d’ttik

('.nnaain nnn’a ynpn nV’nn riK laao naa .oaaaipn riK laty

! n’oamnTiKn nVnpn (k : aiV’sn la nKsina nnanna laaaKnn mVnp tpiVii;

nn’ií^ia) naaK'np'oiüKo ntra nVnpn (a sn’aiViK’an ik ,n’Koiaaipn nVnpn (a

.(nraiViK’an mVnpn i'iaiK ay maKan pa anKVi aVs aiwV nsiaan kV

asiap ,aViK /'oamniKn aitV nauyn ,onaaipa nKn'iiVip apa /tna Vkiip’

-'iiVipa íi’oanimiKn aVnpn dk hkk’ k^i’kV i"iy.T Viy inii?Kna apin’

•’iKHWKpnKs 27iaVn ,i88i natt?a .npa rrnsa nVnp mo’ 1868 aaiyai pkii

laKiz? Diánán -T^pnin VKiaiy ,nVKnain ap’V rO^ii ma ay 'im’tt^a W’S
niPK nVnpn aK loo’a o”n niyp’a .mi pDiy tKVKana ,anaaVK iktkV ,paiKp

.naaK'np'OiKDon ant Vk nsnaxn

•ysDK» aira anain naoip a"ana aaiyai apio’K iVain ntyinn nVnpn Vy

tK oyan’aayayn) amaai’iVp [!] nynavaya-Knp didkde? nyn pa^ncnayt oya

]yaya oyi D'”nayayVyaaK rs oynaKVo’iK laiK-fK pooKaya oaya’iVa ya’VaaKT

i’ya naaK'iip'DiDKDo nVnpn Vb? ’iVa aaaa) "'apio’K' tSítja’VaayssKnys yn

amo’Kn nana nV nsinai nna Vkib?’ ’aa VaV (n’aiaV’oana) amaayT’iVp

— T>n nVnpn 'oans// s mn’sV a’pia’an a’Vaaa it anain niaa .(n’Vy iTnainu?

•aia’VK ’ysaKa nPy iDVaB?n nB>K a’^npianpaK a’ama — a’B?msn aynV

taVíí? poa narai anno‘’K .Vna niy’ira niyan oaa aK iVyn a’oansn

tnaV ’naa ap’ Viy la’n ana paV nnaas? natVa VKias? atya anni . . . nVnpa

Dr. Moshe Carmilly, Sephardic Jews in the Development of Transylvania, (The (7

American Sephardi. Vol. I No. 2, Jime 1967, pp. 39-44).

,ntí?ix .(niTípD
'

7^ üonn iTn:\nn3 ninM onaaipn ríimaxp (8

36T322 n
Nathaniel Katzburg, The Jewish Congress of Hungary, 1868-1869. Hungarian-

Jewish Studies. Vol. II. 1-33.



n’SDTiiipn ní’npn

na'rn^ nsnna í?njnn nbnpn ’s ntpmai ns’Dia V-'n xnainn ."nVnx n^npa

-np-oiüNüDö natp ns -Trnpn nniip 1884 mira C/qny in"?!!!?// ’in ’^syi

,in3i unn n’nc; ’a ,aiP’S‘’TsniPspass iPia^’i .n’soajjip^ ‘laas

1927 niipa .i’yn 'pii; (>i'n’ pia) ’i^sin naima isiaan nwan xi’a ns ma
aaiapisa C".D”aiP'’aixn n^aann D’aaTiüon n’a D’iaaa noaan n’a aam

öianan ‘?tP' inaaina 1946 naípa tpina maai o’sxan ’"y noaan n’a rxain 1944

,nDaan n’a napn"? Vai’n an nx nPnpn naan 1936 naasna 13-a .PnaP laxiy

-nxnxiT'nxaa nPnpn ‘?ip nan ,ünaipaip pnx’ n (”.1886 naiapixa 24-a npmu^

n'jnpn Píp iwxin nana u?a’» .nn^’nna naax’np’DiaxüD x’n aa nn^ntp

pna ,ipmnP nnx nxirnVipa ain np’a n’psn *ipina .axivii'ripa niynnn

1883 natpa .D’aint D’iípy 'aa’p inma maya aixa xipa .n’omwn miay nx

pnx’ '1 .na’aipiaa pxnxa n‘?np "jiy nan nraV ünaipaip pnas' n nnaa

.'Tiaxa an .ampa ,n’n anoipaip

Ct a^ma^nn a’yn’ anau^aap pns’ 'i lay na '?‘?aa

í 1883 /fixnxn ,"a’^an cn'?®// (i

;r'ann -xpxnp .(anaom amxa ay -mm'? a’tpn’a) 'x p'^n "nx m'?// (2

; i"ann .
.f’siii's /a p'?n

a’yanxn naip ^an"? ,a"ain naian naipa ain xipaip aixa ."Varn nw»a"' (3

.1888 *101’ r3í<is ’pv iniaVaV

’Dpaa .’ann a’naa x"?*? nVnpn maiy .1884 ’Pi’ ny 1883 naaaaoa í?nn

.o”ii nipp’a .TT Tiyn ’n’a i’n a’^jmaa n'rnpn

nVnp nix’íPa nnaa nxnxirnxaa anP aimp Traoa^x .m nnaa nipxa

mna inaP aimp .x .n'a ntpax’ip nippaa nxnxir'-rxaa nPnpn Vx nxirnVip

I4‘n ía '?nn .ünaipaip pnu’ n ^ip mama naipn'? iipana ,it nPnpa aa an

.nxirn^ipa aa ana aimp .x .nn inaa i884 naaaaoa

nix’ipa Vx lanaaa ,ana inn’na '?y .ai.mp .x .m .nn’.n ra .naiy "p

aay’nin'? naana ’aan ,(1884) naaoaoa isnn i’nxna aaanaa raya,, : n^np.n

nxirnPipa n’rnpn Pip naann nnipa nx niaaai nnaipa ’asy Py ’ax Vapa ’a

an üinip .x .m .naia na’nn naaa ...nVnpn n’rnna la’isip a’xann ’a'by

ana nnan ar"? ny ni n’pan xPaa xm (”."nxivn'?ipi nxnxn-'nxa m'anpn

.aianxaa an n’.n ampa .1885 natpa .pni’m’aaip "non nanx.. noaan n’aa

.Taa .nxnnnaippoa

,(TO\i^n 'a nK) *iia /Idd nnp : •T3a>'’Dna ’iavn oiain ,ina (9

251 /a main
Dr. Eisler Mátyás, Isten fájdalma. Cluj, 1927. (10

:nnnKn n’mV’Dnü nya on noia.i ’na D’ynisa ’ra ipiT’i pt pna imxa

inxma ,xix7:i'K*’iKTixa

Dr. Weinberger Mózes, A templomos lelkek. A cluji congr. izr. hitközség (11

templomának félévszázados jubileumán, 193 6. december 13-án elmondott beszéd. (Kü-

lönlenyomat a cluji Izr. Hitk. Havi Jelentésének 1937. januári számából) Cluj, 1937.

12 Ch. D. Lippe, Bibliographisches Lexicon, Wien, 1887, p. 152-153.

13 Havi Jelentés Vol. II. (1937-5697) No. 2, p. 10.
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: uinij? .N .TT 7ÜJ rmi’S’ iinn minn

!(1926 ,nri) n’3c^n mnnan ,(1892 — i878 /pni’-ra-ni’i) D'?ipn ínyn (i

Angelologie and Dámonologie, Leipzig, 1866; 1919 (D’lTPl D’SS^Ö) (2

Kritische Beleuchtung dér Persischen Pentateuch-Übersetzung des Ja- (3

köb ben Joseph Tavus, Leipzig, 1871. '"S? miPin “JIP 'OIDH DWinn b)))

.(Dis >iDT> p apy’

Etwas über die Morál und Abfassung Zeit des Buches Tóbiás. I. Bánd, (4

1872. (n’aiü nsoii mán pn nopn min)

The Ethics of the Fathers. I. Bánd, New-York, 1885; 1920. (5

A Rómában él zsidók : Kin nniiina 17’ ‘?s; ana’iip ptpínn aasan

polgári és társadalmi viszonyairól. Magyar Izraelita, 1863. ’finann aHÖH)

miayn '?as n’ajiin'? i"inn nx onn i880 niipa !(’an ’ain’ '71P ’‘?s’’íioi

(A zsidók "jínir’ oy nn'jin níninV nso ran I88I niipa .naonsni xP

*inrilPn .D”7in’n pson ’naa története a biblia befejezésétl a jelenkorig)

-D”3a73i D’iiny — D’iiyaiai /nnipn .o’aan ,7’ian ,n’:in p tO’Jim’a

.n”7)i3im D”P5ix

na’iPT p7 (“.D’iso 7BDa lamis i”n nnPin Pyi n’yian imiay Py

.ranaa naomBm mna: n’snii’Pa’a

in’a vans .ain nipa xpaa /T^’ioixt napa? n .1887 ma? ny 1885 n2a?a

naanD ma? nmxa .1888 ’Pra ima?a mta? T’sa?3m nmxa? .n ir ma?aa

.n’a?xnn miam ma?aP o’iayia na?paa x’n na .mnnya ny^ia nPnpn

.m ,(invx) nyi”na? pana .m ,ni’a .ma?aP onnayia ia?’in n’pn na?y*7nx

,(TS) DiiJ pnx .m ,(a?iPp’a aio .d) p’aa? n”a 'nn .(ixPona) piaa? pnxa

Pa?a ,dPix .Din pns .ma nrnya nn’n nPnpn (’'.(pPipa?’a) pni’ unja?

y’sinP pia n’n sP ni”na? pnx .mi nPnpn matnP niyi xP inix’ia asa

üni*o30‘xPxTa p’Pp apy’ .ma mna nPnpn .anP nnan ’isP aixi nxa?Pi

an n’n .nPxnai i’nia’P pin a”o p’Pp apy’ .m .niiann ma?a xPaP

— 1888 n”nia? na?y nxivtiPipa .nnx ma? ia?aa (n’miin) im-aio'xPxTa

nPa’p an nysa (*“.Pxna?’ ’nP’ jii’nP Tio’n nx n’in inaina nsipn jin .i890

inPnpa p’Pp apy’ .m ann msi i890 ’Pi’P 29 ‘a .innaann nynin nx nPnpn

.a?JoP nayi nxivtiPipa

.D’xna ’ann S’ma m’na nPxa?a mian n’ya ’3sa "ixivnPip maiy aia?

.mP niiann oa nx ny’sn aia? nix’a?3n .m’yyn nPnpn n’nya n’ny nia?p’a?

14 Dr. Julius Fischer, Dr. Alexander Kohut (Ein Lebensbild. Sonderabdruck

aus “Festschrift zum 50-jaehrigen Bestehen dér Franz Josef Landes-rabbinerschule

in Budapest) 1927.

G. A. Kohut, Concerning Alexander Kohut. A tentative Bibliography. (Fest-

schrift zum 50-jaehrigen Bestehen dér Franz Josef Landes-rabbiner-schule. pp. 200).

15 status quo ante ’H n^.ipn löüKD aiD FID*

16 A zsidó meg a jótékonyság, Egyszersmind válasz Bartha Miklós Országos

képviseló'nek az “Ellenzék” 154. számában megjelent “Zsidó Negylet” cim vezér-

cikkére, Kolozsvár, 1889. (Ch. D. Lippe, Bibliographisches Lexicon, Wien, I. (1899)

p. 206). ("npisi Dtí^D nnx nttxa vn’)*



íi’XD'isiipa r;í>ni?n

’jir 'ijötin 1891 nosn an TTina las is ih’d n'?n ,ü'?ix ,D3n nnK
i2?TT)an ri’aa nma W’nna .n mn — n’iman ann •. D’iayib

19*3 .psin ‘?’öx .TT mn — o’annsn inn ’ö’Vi atrsaiaa Q^Tin’ oma'?

üDínx!? 16-a st2?3 naiaan dim ns w’nna aan nnai i89 i ’í>rí?

Kin .nií? npans 'rcr nsipn'? aa nT’na nbm ni’n aao '?5?a ma’ lai .i89i

.naa a’a iniiiaa stra

nnaaí’ laoin .1865 nií^a ,airs i'jsaiír OKsa aí>i3 a^t”x w’nna .aa aan

maiiba .a’M'7i'?’s'? "aiapn// asina arain jaií^saiaaa^ D’iaa^ inaan n’aa

oa^’n íi>iy D’iaa'? u^aaan n’aa aaV na pt .ülí^sa1aa» na’oaa’jixa ni’aw

n’aa n’aayV naiaa ,i889 niijra ,niani .i’aia’'? pin Din ny .'[’'?aaa aa”n

naiy (1930 — 1891) niiy D’yaas i»aa .irsaiaa D”ain’ D’aiaí> lyaaan

n’n .xixai n’iii^’DpDatz? ni’xoajnpn ni‘?npn ’j’iy nx íip inSap nx aan

.xixai n’iii^’oiaaa ni’xoawip nií>np Vir ’saxn inaxn '?v rao’aa anx

.’xaxn tnaxn ^yiaa í>niaa anai 1922 nitra

nasoa^ nxixai n’3iií?’watía ni’XDaJiipn niSapn i3”n!yn 1918 ww ay

•piipn niVnpn laxiy^ ,(1918) n’iaia'? n’aiiina o’nüiy nia’o Dy .n’xax'^íian

nix'iip’opxaom ni’xoajnpn niVnpn masaxnn .x’niy‘?a naioa x^*? ni’xa

in’nna .aa laa niiy naii^ynnaiy ^lyaa .niiyan nx ipn^ nxa .1922 nawa

niaanon oa imx’iyaa napin lat pás inixa .tuaxn ni'jiys nx Vn’i *ixi ,a'?T”x

.tíxíxai n’3ii'?’D3aö ’iaa

napnV jí’xaiy’ ’a"?’ iii’n'? :ni3iiaa rn aVt”x in’nna .aa '?v i’^ys

asD-’na napna aan n’n ^’ys .n’Ji’xn nyiinn pn’n'? !D”'?x’sio mama
ao’ 1905 niiya .inVnpa ’aay o’a^’-p ao’ nxiniVipa D”ain’ D”3ia’n

1900 naiya .axini'jip na’oaa’jixa D”ain’ n’aiaiDp "xaty/zn iwax nx
Kolozsvári Izraelita Felolvasó Egyesület (KIFE) n’niaann naann nX D’pn

iDsai ia iiniiy naoas naann .i906 ay ^ys ainn .axirti^ip ’aw’V ’niaan un

,D”3y D’a"?’ lya^ aman oio’a'? aan Pys niaa .ni’aaisn nia’iyn nixsan

D’Diaiaoí? n’Doa naty nmyiní? inaxn aio’a finnen .nuptn aima paV pi

n^xtya n .la"?*? n’n aiap ’3i’xn iryan .axivn'jipa n’oaa’aixaiy D”ain’n

,Dyn ”n3 "rxaí?’ nia’w nx fám nxa nia’ia n’aaxa noasi o’my’an

nnya .n’3ii'?’D3aa main’n niaaion '?w nx’wi n’.a na iát .myaP Vysi nao

(".n’aipan n’oaa’iixa ni’aw nisiy'? .fián p x"?!:? .nxaaa niam 1913

(“.nV nsinai n’aJiina n”yaa o’Jina’ai D’iinya losai vaaxa

mán’ ma^in ^y lay ’aaxa doass; firxan n’n a^r’x in’nna .aa aan

(''ía’aTn'? i3’'?y n’maso-n’yaan inaiay '?‘?aa .n’jii'p’wa

(2®Enyedi Mátyás ! Disn nm ,1893) axivTiPip ,aia^nn (1

17 aia1>nn p nn’.a no’oaa’rsa .antP8a.a inssan.

18 Hitközségi Értesit. Cluj Vol. I. (1936) No. 4, p. 3-5; No. 5-6, p. 4-6; No.

7, p. 3-5 (Dr. Eisler Mátyás irodalnii mködése).

19 Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez; (Jewish Studies in Memory of

Michael Guttmann ed. by Sámuel Lwinger Ph. D. Budapest, 1946, p. 283. Note; 1).

20 Veridicus : ’/inSO Dl tí^DDtt^n.



n»«msiipa n^nprt

(Az erdélyi zsidók múltjából) rmn’ maya (2

(Az erdélyi országos frabbik) íl’JnV’Ontía D’jaiil (3

(A zsidók legrégibb nyomai Erdélyben) n’2n'?’Dnü mn’ mapya (4

(Képek a kolozsvári zsidók múltjából) aSIVn'jlp finn'’ rmPlíia D’ST (5

(Maimonides és az
j (1905 /ülPSlia) "mSXni D"aaan» ; D'’9in] D’HlNn

(Agáda

(A tenger a biblia költészetében) ílT’tPa D’H//

(Isten fájdalma)"'! nyS// (lm Wandel dér Zeiten) "tatn ’yinyna,/ : D’OINI

(Pusztai nemzedék) "!3"Tan !!!//

’T’a nojan maP dijhp mnn Pira "jaK as’osa v.m '"i ayis,/ laisa nx

.1927 n^tpa ,D”2ann Q”aip’a2xn o’yiisn

t nua mnx t-xiot .aPp’x in’nna .m aan nas: 1930 aaaxia 13-a

ny irp nnaoa ,ü‘i.''Tuit üa’ms .m ntrx nPr’x ’’?>'? .tt 'ain — m’aan

misa latnai n^n .am'? mVp 'aan — nmnsi .y’iwixa Dn’ia ’íípi nPya

nsivnl?ipa masi P"t a’jp’X in’nna .n aan dípk .1966 rjira .ns’na iT'Jxaa

.1923 m»a
n’a'?!! .ann nipa ax t”'?p in’'?x ain xPaa ,1934 aiiy !y 1930 niipa Pnn

-maaip nwn n’jrsn nyiaan ’j’njaa !nx t'?"t n:r'?x ’pxim nvü aan

D”iia’nm asoiT’naa nnayPi mip ma’PP mia n’n .n’anP’o

nxix .'p’Vp w^x ann ,nPy otpai "ItVa ima asiap/, ay y’m .aipaa

miana ,n‘?aa'7 wx’s’ oy .óra .ns’na niT’xn ’aain pin ma i’ataa Tya’izn

.yaimnxaa ann

n^npa maaan mpanP o^aia) imán nira .*n ann inaa 1934 aatra

axoai Txnxinxaa D”2ia’n !so‘’naai ma’iP’a ima’P mn ny .axivnPip

nnya maaaP naoin .1924 nnya ,atps!iaaiy n’aaaP irmán n’aP Papm ,nxa

airsmaair na’ona’aixa n''siDi^'>&P "iiapn/. nxina nnam naira na .1934

nmat ^ir mD'>a /D’aan'? irmán n’aa naP 1931 — 1930 D’aira .ma^asna

.OT'aanaa tx) ix’ronaa ,Ppans

in'a na i nVnpn ana — nnayia nirymnx ima — nnaa .1934 naaasoa

-am’n rv ,n’an'?'>oana min’ a’naa ’n’-Vy irpana nirxa ,1944 ’xa irmn ny

x'ia'7 ,nir’B *ioi’ .m .n’xonaaipn n'inpn x’ira ,’aann aaaPnsn n’x ,axn

.n^iyn iisxa nx p’yinPi ’aaim’naainn 'jiaan nx niayp ! niaaoa nana nin’Pír

mry x’anP naa Py -nP’P iiir’xa Piaan nx nsrr (’Pana) nanaa’i nira .m ann

.laaa n’xiPan n’mn’ ’bPxP

snxivtiPip n’ya i’PyB ima

n”nPiraa m’aia’n nso-’naa .anBa .Pxnir’ ’nP’ iia’n nx írnna pnx (x

írnaa niran nPnpn .’iay mann n’a napnP n’irimn n’Boa D”a ?n”nnyi

.’ppa alma ir maaP n’xna

/D’ain’P noian : D”mn’n npnsn nmma pit’na íinnirn : ’Px’xion naira (a

.Tiyi maptn airia ,D”ay o’nP’P naian

D”mn’n o’B’PBn nixaP mry nairinP noann (1944— 1939) nxiirn maira

nP



ji’soniJipn ní'nprr

m»3 .tí^pö mpö mnb Dmoaa “j^yn im nayi a’asan ’jTiBsa iVa’i iwk

m'rnpn bv ’^Van oyaa D’ü’bsn mT5?í> '>snsn “íjnn ns piK 1939

,11 mnna rniay '?tra (“.asisai n’in'j’onüa ni’Kmiaipm nroammiSiT

D’^axa insV pni n’iann n’Sipnn matran ^oxl ,D’’'7Dn ]saV

.mmp'? n'r.npn nn’^xn n’ai

aw HBiD ’iiBxn np^n iipxa .n’ni^’onaa iia'jipn «ii'?’n ay i940 mipa

’B^x ’jBa niw *iBon"'>na mní?T .a^aiP’Bixn a’pinn na iinnn — nmiiní*

’na .nuai a’ja'? a’nin’-a^Jia’n iBo-'na napn ann at’ tx .a’mn’ an’aVn

.ipn’jn mw x’n ,1944 V’nsx ny iVyBi 1940 laaaua an’nin'n inna naon

.iVx iBO-’na "ry np’B an “la^V ann

(”.1942 íiiip “ly y’Binip nnn’ ,1936 niipa .nix"? x’xm j nbnpn ”n oio’a^

nipa .m ann n’n ,1939 mipa .aiPipiaa ana’j apy’ .n ann '?ti; ima ay

jT'iaina n’ipxm miann nivüb nayia uiai’i

’na ^n’3 aw .a’an a’^ia'j’a mx'? nsnx am y’in 1944 '"jra i2‘a

’a’iy^ nnan ipxna nna ,’?xw’ ama ai? ay .a”3i3’ai a’mo’ nao

n'’'?y i’spa mip 1950"1948 a’iipa .yinn mipaa ni'ji’Bi n’ian .nninn

na’tp’n ’"y latin 1957 ruipa .aipsniaa í?xiw’ íin’sa niann ’i’iyV nBWi

a’íinBon imiay Vy) .a’nin’n tmn ’yna^ noBnaa ,pni''-i’3a na’ona’nx

C’.(nt nBoaip n’Bnii’Va’an na’tpnn p’y

fi'ttaiajipn nífapn •'»i íi»''ípn

anarap pnx’ ann 1883 labDÖD — 1882 íí’nBX

(mxii-'7X3 ay *iia’ipa)

__ 1884 naaaBD — 1883 naaaBD

ainip naoaí’X .n ann 1885 ^nBx — 1884 naaaBD

(nnxirnxi ay nia’tpa)

rjoixn na'jtp n ann 1887 iniüplíí — 1885 VnBX

r’Btpjnn ninixip .m 1888 — 1887 naaaii

r’"?? apy’ .m ann 1890 ’^i’ — 1888 DDIIIX— 1891 ’M’ — 1890 ’Vi’

n^r’x in’nna .nn ann 1930 naasn — 1891 ’^i’— 1934 nnöüöD — 1930 naasn

(’^ana) ninain n©a .m ann 1944 1934 naaaBD

tPXpnxB cna'j’i s no^an X’tPin naVa n’atn'? n’^ry n'?’npn ’X’tPi raa

njiai’T ax ai ,t3nn n^ya .np’anp ns'>V aiPinn a’a "rya .nip’B-’txn

21 Hitközségi Értesit Vol. V. (1940), No. 1, p. 6-7; Uj Kelet, Cluj, 1939,

szeptember.

22 Hitközségi Értesit (1936) ; Havi Jelentés (1937) ; Raport Lunar (1938-

1939) ; Havi Jelentés (1940) ; Jelentés (1941-42).

23 ia-ia nay i;>,i7 .m.



n ’ X 0 n j 1 1 i? n n í> n p n

•)!p’s HD1’ .m Ml nsabia apy’ -ona ip'nns /O'”!! i’sa .n
.1944 mw ly 1919 niiPö ^nn n'r’npn s^sna nayw

1944 *'«aa 2 — 1942 pös 21 rt3T)n«n íitíoiyjn '•'lan

ipDis .aT s D’iJD ? (1952 xiJipa a’as'írna asi) niP’s *101’ .m : S’jpi

n"’n i”*?? N^VT .(1954 tnsa aasi) os'rsn iboxíj .n .('ii’jpa) inü’s

nnisip íD’wid !i"’n ]»'?? Mna snpaa jT'’n ^^xmn3l sw siaw

,^«^>rJ Düip prs .17 ,(1954 «7'’B'?7'?’Da 7DD3) istpia KU ,7"’n piaa

.7"’n irma aina ,7"’,7 üiia nin ,7"m unin tma'rn 073nön

717ÍS1P : onan 5 (i948 -'ii'rpa lüsa) p pii’s : 7"i’ s noian n’a 7yi

liyaip ,7"’n "jsiatp ,7"’,7 ’ímip wps ,7"m «73 iri’sí? ,7"'’,7 ix^a

a’í? s'?’a sonan }7"’n r^ip^na ma’s jin’ siiiinn 75:1 .7"’.7 í?ö3tn

B?rn'7 .77 ,7"M 7S^Sr 1S1!P’S .77 ,7"’i7 tÖOn 13’ ,7"’n 737a 737N ,7"’n

^3’StP U7px ,7"’n löin ^xn’!3 IXlütP’X ,(1967 ,a",77Xa 7033) D,77as

IPU’IS 7a'?x 073,70.7 •. 7"1’
: pm7 75?! .7"’,7 17’n n71X ,(,7’S'?7'7’3a)

*101’ .77 s7"l’ süBMl pin 7yi .(11731^0) 7Ö7p 0370 : plPOH ^,730 í7"’n

13’ .77 ,('tlí>pa) *l7Xp P73 .77 ,7"’,7 3n77X 13’ .77 : D’IOn 1
7"’,7 IS’BIP

,7"’n O’ll 7173S1P .77 ,(1952 ,a’aX"^Xia 7033) 017 131,7 .77 ,7"’,7 007P

:B”VX’S10 D’3’3yb 75n .(D’VlPn’a) O’ll 13’ .77 ,7"’n 7BP ,77Ö’X .77

»i'?P’a .77 ,(a’as‘ífna) x'tii 7io sO’ian ?(,73’na) f’aipna i3’ n"!’

,7"’,7 IPXpIXB 137X ,7"’,7 V’OiptPia niO’X ,(1948 ,'Il‘?pa 7033) tPp'í’X

O’ll 7173X1P .77 :7"1’ sXliaiíl 75?! .7"’n ’710 tO'?lí ,7"’,7 7^p3’B Í>X03X

nya3a) 7a .7773S .77 ,(i964 ,a’ax-Víia 7033) ’7X7 vn so’ian j7"’,7

.7"’,7 irK37S'7 177 ,(0tP37iaa) 7^3313p l^OSV ,77 ,(,7751

i 1936 } 509 s 1935 i 495 : 1934 ; 216 : 1912 113310 .l’jnpH ’7an 7300

.(ni1P33 1500) 641 : 1940 } 548 s 1939 } 530 s 1938 } 529

(139 iD’7mo ;7 i a’3”3iyn i,7’7an oniiaix ’3*^y .73aa

; n’3aiD ! 149 : D’7’p3 ! 5 s D’7ia ; 18 ! D’Hpn { 48 : n’X317 ? 33 : n’073,7a

.641 : n"03 .106 : D’IHX } 42 : SlSpa ’Vya j 25 s ,7'?a3a ! 33 s l’7-’a7iy i 36

.03’7i^3 'i'rs o’tti’an D”nxaa a’spn,7 oano.i 1942 nisia .,7^,7p,7 a’spn

03’7i'?3 120.000 '?v niao .(Bi’7ií?3 90.000'a a’apn,7 oano.i i94i aiipa)

oi’iiVa 20.000 .7i3’n ’3’3yV — oi’iiVo 50.000 .ni’'?x’sio nryaí' 3spi.7

,n'7,7pn ’7’p3 niiaiPB s m’^nia mxsin — a’spa,7 n’TXtP .,7p7S ’3’3y*? —
.731 n’033 i7p ,ní>,7pa aptn,7

,’73y n’7^’ 13 na’pn .7’S0733ip,7 ,7V,7p.7 !730 ’na nnoia

x’V.ixii ,703s ,7íi’n niiipinn n’iPX7,7 n333,7 .nina ’nip lai ,1928 nitpa

pX7’S ,73,71’ : 11333,7 7’p3íl flS líia’p lOB 7nX^ .(1932 7y 1928 íl3tPB)

73oa .1944 ’3i’a .v’iionxa in’i’a*?!! ay 1303 1,7 .^03117 n3!?’xi oiia n’a^

n’a .(93 D730a ,7’,7 1940‘1 ri33?a) .100 77ya : 1943'4 113313 D’7’B^n,7

’"y 73ia ,7’,7 730,7 fl’O .D’7’a'?n 32 131 ,1904 ^3313 nn33 ’710’ 730

17



n’8onj:ipn ní>npn

n’JDíi ia nn’n D”ai'?nn myixpa'? nou .n^iami n^uainn maiD'jiyn

ra’13 n’n nson n’3 "riy iiwsnn i‘?n:a .nnayn íisip'^i ínip ’nia'?!?

1927 ma; ny it iina;aa ma amt ra’ja .nsivispa;3’Ka Kaa; mnsi

,i"’n ’na a;T>s'7 naon n’a n'rmn n’"? "jap mns •n'raA'? xs’ aa;sa

•V’iwisa D’amp ma na

mara /^na an íi9 i8'a n'jaj'? nxs’ .T'’n a;’is n^a srn amian

,(nnxt fa’ia ina) anxr np:'? ({n’ian /lamaaa arn) 1944 — 1920

ma;a ,i”üa;n'7ii n’a'? n’i^ x'’‘?’ax ; (n’'7a;n''a oi’n) 1935 — 1918 ma;a

mnna .1944 — 1935 ma;a ,’is^’d üa’'nx i f’iwixa nnaoi ,1944 — 1927

naty na;sa 1964 ma; ly 'ii'rpa ’n'7a;aa nao n’aa ma’^ ,rnaa;‘nn mnaa

ay nnayi a;iip ma’"? aa’V -'i'”‘?p in’'?s ann !(dt>x oa’xia) nraijax'?

naoa .a"mK'? m’n .I920‘i9i8 Dwa la’í? ona "pspin’ ji944 ma;

— 1939-40 ma;a j 155 — 1937-8 ma;a í 162 — 1936-7 ma;a : D’7’a‘?nn

} 38 : n nna j 47 : a nna j 45 : 'a nna j 65 « 's nna : 1940-1 ma;a 1 16O

im ,D’a’xna D’i’iaa iiaia; -laon n’ai on^’n p .an’aVn 195 !n"Da'

lai ’a;x-)n n'rnpn ]’ia ai lay aa; .nman n’a nsna ,it maa^ lapin

inixa; .-n :“iaon n’a ’xan .n'7npn -i’atai ann m’T pi n‘?npn ’ana«3

/f’aKT *i'?nx .m !(1944-1920) 7"’n pa’a; “wnx'rx .m !(1920-1904) ’xta

.(f’axn i’a’ia ítnn ja n’n) .imaa 28 ja ,1942 ma;a n’ixna nn’a na

,-i"’n ns’aa; noi’ .m ,’'?P’d map’i naaxD jx'?sana n’n “iii’nn nyi n"i’

naan n'rnpn .n"’n j^’aipana ma’x ,n"’n j”'?p x^vn -'tx‘?xa mmx .m
ma;a ^nn n’oanimixn n^npn ay *iin’i!^3 a”-nn’ a”nD’n nso ’naa

.1944 ma; ny 1940 ma;ai 1927 ma; ny 1921

nnrpp iiinxn nicuyi np’npn ’ma minixn

.nwan n’a n’iaí? a’a;’ann ^ai’ nx nV’npn nsan naasna 13-a : i936

a’X’a;3n ^a; aiat nx nVyn anni naiyan no»n n’aa nanyi n’i’jn n'r’sn

.noio’a'7 niD’n nx in’mi nb’npa i^ysa; a’iaim

j’a ia;pn pii’n jya^ nV’npn "jiy’i’// nx n'j’npn nx’sin ’xa a;mna

''jiy’n’//n .üixa ni‘?’npí? n’m^’Dino m^’np j’a an’p aa;'?i n^’npn ’ian

.n’sxin n’iam nnn’ '?a; ’ixnan axan nx ,ia;sxn m’aa ,-ix’n

jai nxivTiVipa n’oammixn n'?’npn naois .n’M^iX’in n'?’np'7 nana

nV’npn "jiy’n’» .jn'7a;a "jiy’n’» ia;x-ia'i ixnxirnxi nxnx np’np

mnaVa;n ’as‘?a jn nxa;a x"? n’unnn nsa;a ínysim ni’n a”a;pa ^pm
n’in'j’m-iBb a’nannn ^a; aoian ay .mna; nnmaa y’sin la^-’x ,a”iann

ny 1942 b’isx “ty 1940 laaaDO a;mna "jnn j’ano^ "jiy’n’,/n y’sin

.’-)Minn na;an ’"y noxi

an’X^ í>a; n’au’nn imiayí» n’a;i^!yn ma; nx n^’npn nwn fj-nna

.r'’n ”13



n’ílonjJipn ní>npn

n’nsjixm XT'biJxn ,n’nayn nssn omsip ijmx n'?’n?n msoaa

.n’Vsí DmDaip

1J3W’ ia ^1PX maan n’a napn'? d”3iwt O’iys wya !i937

.0 .n n'r’npn ’nan .17 'oa ^k3st 'ma ipnaa tpaia .o’mn’n nnoian

rn’xi iPKpnNS .s ."nüxaai* ,my naT ais’’? nipnn n’a "jva — i:>spnsD

.mán nip’an dk nipsx laai asoaa lann

lana n”m axi fa’aa mar^ naip ’i’a nanya mars ns’ox

nsDxnn ^xaanax pns’ in '?v im^in'? natp mxa vmx mx^aa .p’‘?x’3

Dixaai n’ya ’poa’aia'T axt np’a nas? nmxa .nt ymxa ainb ’naa nV’npn

la’í? nip ’a ,d^ix .na”xan naaon ’asa n’mn’n nx n’nin naipa ’n^a

? i’ian^

nam n”n^’npn naon ’naa np’a .’nasrn ision ,paax'’ps’iüO’a im
i3'a .n’mn’n mannai n’nayn nswa D’n’aPnn nix’paa imaipnnn nn’n

nxma .’atpn bnxp ’aann n^an mnana n‘?’npn nn'aipa nsniwi ’ai’a

.mapn

.na’nw ^la’a naao ’asa may n^’npn ! 1938

.’n’a inna mipnnn m’Vx’sion ni'rxwn ma^im im’ana :1939

’snx'V^a ’iana nyi — nVx nniip ania nai’a — npm naaxn mna
m’oamrmxn ni^’npn ^u? D”snxn o’aianxn aniona D’O’^sn mij;^

.pntí’x r»’3a ! m’Dammixn in'j’npn ’xnxn imxn' ’a’xa .m’aií?ix’am

: in’aib’ix’an m^’npn ’a’xa .i^oxb> la’ixi t’t *101 ’ -laVix .x .na’ns »im’

.X .01 »ixpx^ Txnx^x nxnaip .a .n ,x'rn nipa ,“ianaa’i nsra .m ann

n’Vx’sion naip^n nx iTr’npn nix’wa na’pn 1940 xiau;- n^’nna .oax"?

naw nx n'?’npn naan nat? nmxa .ni’aipan m^’npn ’nu? Vip tmona

w'n’ns 80‘n irní?in di’ íix pi *101’ -"n imx’iraV n’nirsn

-Dixaa’na pns’ nx nna n^’npn an .ní>’npn '?v nayip^ nx’!r?a — ona

’ao?n Vnxp n’aan i^a nxi .^xnu;’ na’na^ iwxnn o’asn nu? n’nip ’a

.naasna 25‘a Tya np’ao?

n"n noa mina ."íxatp’ ynxa np’a x'm ntpai niP’s ni’ !i940

n’mann nsox nV’npn nmo onxaa 31"a .’mannm ’^a^an asan

, i«B?T 'pv maipn '?y nsnn am .’^ípt Vcí' im^inb nao? 800 mxí>aa nanaa

’^nan — i”'?p in’^x ann j ’^on imaipna íny ^y — naiVa pns’ .m

nao ima yap xnp laxo .x naion jraöm ’"2?n '?w ama»na no’ip

li’niDO’nn ,na^a .a ama .m .(n'?’npn nxsina y’ain naon) ’"wn "ry ’niüo’nn

nV’npn Vw mxsmn nmoa nxnm nxivtiVipa naiy nmxa np’a .’a^u?in’n

’axna naaa '?n naaaaoa .n’mn’n n’mao’.na ixamni!; o’yann í?y —
D’aainn ’n’a nayin naipan in^’npn ”nai n’aní?’Dana nnn’ nní>ina

•rpn n'?’nn nx ta’o laai n’naainn ’n’^
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19 3 4

A szegénység fogalma a Talmud- 1

bán (Blau Lajos Talmudtudományi

Társulat Évkönyve, Budapest ,1934)

(The definition of poverty in the

Talmud).

A zsidóság szociális helyzete a Tál- 2

mudban, Budapest, 1934, p. 1-24.

(The Socio-economic Life of the

Jews as reflected in the Talmud).

Istenért-Emberért, Beszéd 5695-1934 3

Rosh Hashana els napján. Cluj,

1934. (A kolozsvári Izraelita Hit-

község kiadványa, p. 1-15) (God

and Mán. Sermon delivered on the

first day of Rosh Hashana 5695-

1934. Published by the Jewish Com-

munity of Cluj).

19 3 5

Monitorul Comunitatii - Hitközségi 4

Értesit, 1. Évfolyam. Cluj 1935.

(Bulletin of the Jewish Community

in Cluj).

Dr, Eisler Mátyás frabbi irodalmi 5

mködése, (Hitközségi Értesit. I.

Évfolyam, 1 szám; 11. Évfolyam, 1

szám). (The Bibliography of Chief

Rabbi Dr. Matias Eisler).

Könyvismertetés, (Bookreview) 6

(Hitközségi Értesit, I. 1).

A halotthamvasztásról. (About the 7

Cremation). Zsidó Naptár, Cluj-

Oradea, 1935-36. p. 128-132.

19 3 6

Hitközségi Értesit II. Évfolyam 8

Cluj, 1936. (Bulletin of the Jewish

Community, II VoL).

TRANSEATION:
A húsvéti fáklya. (I. Caragiala: “0 9

Faclie de Pásti”) (The Torch of

Easter). Múlt és Jöv, Budapest,

1936, Vol. XXVI. p. 140-143.

Dr. Blau Lajos. Uj Kelet, Cluj, 10

1936.

19 3 7

Hitközségi Értesit. (Havi Jelentés 11

néven) II. Évfolyam, 1937. (Bul-

letin of the Jewish Community by

the name “Monthly Review” H.

Vol.).

A templomos lelkek. A cluji congr. 12

izr. Hitközség templomának félév-

százados jubileumán, 1936. decem-

ber 13-án. Különlenyomat a cluji

izr. Hitk. Havi Jelentésének 1937.

januári számából. (The Sóul of the

Synagogues. Sermon delivered on

the half-century jubilee of the Syn-

agogue in Cluj, December 13,

1936.) (Reprint), Cluj, 1937. p.

1-8.

A jámborok könyvérl, (The Se- 13

pher Hassidim) (Az Erdély-Bánáti

Izraelita Országos Iroda Évkönyve,

1934-35.)

Hitközségi Lapok, (The Jewish 14

Community-Bulletins). Havi Jelen-

tés 11. Évf. (1937), No. 1, p. 9-12.

Hitközségünk múltjából. (Fromthe 15

Pást of Our Community). Havi Je-

lentés II. Vol. (1937), No. 2, p.

9-11; No. 5-6, p. 13-15.

Az Aranyhid. (The Golden 16

Bridge). Havi Jelentés, Vol. II.

(5698-1937), No. 7-8. p. 1-3.

Zece Mai. (The lOth of May) Ser- 17

mon in Rumanian language Havi

Jelentés, Vol. II. (1937), No. 7-8

p. 3-4.

A Megtérésrl. (The penitence). 18

Havi Jelentés. Vol. II. (1937), No.

9-10. p. 5-7.

T, G, Masaryk. Havi Jelentés, Vol. 19

II. (1937), No. 9-10.

D
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Telket vásároltunk, (We bought a 20

Lót). Havi Jelentés, Vol. 11. (1937).

No. 11-12. p. 1-2.

Maimonides mint Codificator. (Mai- 21

monides the Codificator) . Bnai

Brith Bulletin, Cluj, 1937.

A cluji izraelita hitközség rabbijai, 22

(The Rabbis of the Jewish Com-

munity of Cluj-Kolozsvár) , Zsidó

Naptár, Cluj-Oradea, Vol. III.

(1937-38), p. 105-112.

19 3 8

Havi Jelentés, (Raport Lunar) 23

Quj. Vol. in. (1938).

Peace. (Peace. Sermon in Rumanian 24

language on the occasion of the

new Constitution promulgated on

III. 13. 1938) Raport Lunar, Vol.

III. No. 1, p. 12.

Dr, Adorján Ármin, (Dr. Ármin 25

Adorján, President of the Federa-

tion of Jewish Conununities

(congr.) in Transylvania and Bá-

nát). Raport Lunar, Vol. III. No.

1-2, p. 12.

Egy vizcsepp az olajban, (One drop 26

of water in oil). Raport Lunar,

Vol. III. No. 3-4, p. 28-29.

Fényjel az éjszakában, (Light in 27

the Night; Rosh Hashana, 5699)

Raport Lunar, Vol. III. No. 9-10,

p. 73-74.

A németországi zsidó menekülte- 28

kért, (Help fór the Jewish Refugees

írom Germany) . Raport Lunar,

Vol. III. No. 9-10, p. 76.

Bn és Megtérés, (Sins and Ato- 29

nement). Raport Lunar, Vol. III.

No. 9-10, p. 83-84.

Hitközségek és azoknak Szervezete 30

Németországban, (The Jewish Com-

munities and their Organization in

Germany). Raport Lunar, Vol. III.

No. 9-10, p. 86-89.

A hitéleti statisztika fontosságáról, 31

(The importance of Statistics in

Religious Life) . Raport Lunar, Vol.

III. No. 11, p. 97-99.

BOOK REVIEW:

Ifjóinkkal és öregeinkkel. Zsidó 32

Imakönyv. Magyarra korszeren át-

ültette és magyar alkalmi imákkal

bvitette: Dr. Fényes Mór. Buda-

pest, 1936. (With OUT Youth and

Elders.) Zsidó Naptár. Vol. IV.

(1938-39), p. 121-127.

A hitéleti statisztika fontosságáról 3 3

(The importance of Statistics in

Religious Life) . Raport Lunar Vol.

III. No. 12, p. 113-115.

19 3 9

TinD? nao 34

nm mi .(izrna m^) onis

nma .n
(Kixi«;’>a’ü) apj?’ .n K'nsiV)

•íDTiö nm .n ’i’ bv nKV xs’i now
.1939 #D>p

(Jubilee Volume honoring Dr. Pin-

has Lwy, Marosvásárhely, Presi-

dent of the Union of Rabbis in

Transylvania, Dr. Menahem Lenke,

Lúgos and Dr. Jacob Singer, Timi-

soara, on their seventieth birth-

day). Cluj, 1959. p. 1-23 (Hebrew)

;

p. 1-107 (Hungárián, Rumanian
and Germán),

A sírfeliratok szövegérl, (About 35

the Epitaphs.) Dr. P. Lwy Jubilee

Volume, p. 31-39.

Er és Szellem, (Physical and Spi- 36

ritual Power. Sermon on Shavout,

5699). Cluj. 1939. p. 1-8.

Raport Lunar, Quj, Vol. IV. (5699- 37

1939).

A hitéleti statisztika fontosságáról, 38

(The Importance of Statistics in

Religious Life). Raport Lunar.

Vol. IV. (1939), No. 1. p. 4r6; No.

3-4. p. 20-24.

Predica ocazionala tinuta de Dr, 39

Weinberger Moise, primrabin, la

(27. II. 1939) aniversarea consti-

tutiunei noui, (Sermon in Rumani-

an language on the anniversary of

the new Constitution. Raport Lu-

nar, Vol. IV. No. 3-4 p. 17-18.

KD
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Isten a hegyek felett, (God upon 40

the Moimtains ; Sermon on Shavuot,

5699). Raport Lunar, Vol. IV. No.

5. p. 33-35.

Porszemek futása, (The Waves of 41

Sand. Rosh Hashana, 5700) . Raport

Lunar, Vol. IV. No. 7-8. p. 81-82.

Kulturális élet Hitközségünkben, 42

(The Cultural Life in our Com-

munity). Raport Lunar. Vol. IV.

No. 9-10. p. 105-106.

A Menekültekért, (Fór the Refu- 43

gees), üj Kelet, Cluj, 1939, Sep-

tember.

Menekültek segélyezése, (The Help 44

of Refugees). Raport Lunar, Vol.

IV. No. 9-10. p. 111.

Búcsú Dr. Kecskeméti Lipót, nagy- 45

váradi frabbitól (Eulogie of Dr.

Leopold Kecskeméti, Chief Rabbi

of Nagyvárad). Emlékkönyv Kecs-

keméti Lipót temetésérl (Nagyvá-

rad) (n. d.) p. 29-30.

19 4 0

Havi Jelentés, Vol. V. (1940), 46

II Carol Király látogatása Cluj vá- 47

rosában, (King Carol II. in the city

of Cluj). Raport Lunar, Vol. V.

(1940), No. 1. p. 1-2.

História Sef-Rabinatului. (The His- 48

tory of the Chief-Rabbinat) . Cu-

rierul Israelit. Bucuresti, 1940.

Febr.

II, Carol királyt üdvözl beszéd, 49

(Greeting King Carol II. on his

visit in Cluj). Printed in the News-

paper; Universul, Curentul, Viito-

rul, Curierul Israelit ; Bucuresti,

December, 26. 1939 .

Olvassuk a Megillat. (We should 50

read the Megillah). Raport Lunar

Vol. V. No. 2-3. p. 17-18.

Gyzelmek az éjszakában, (Victor- 51

ies in Dark Time). Pesach, 5700.

Raport Lunar, Vol. V. No. 4. p.

41-43.

Mózes, (Sevuausz, 5700. Moshe. 52

Shavuot, 5700) . Raport Lunar, Vol.

V. No. 5. p. 61-62.

Dr, Lenke Manó, frabbi (Rabbi 53

Dr. Emanuel Lenke). Raport Lunar,

Vol. V. No. 6-7. p. 95.

Az Istenkeres ember, (A Mán 54

searching God). Eulogy of Dr. Leo-

pold Kecskeméti, Chief Rabbi of

Nagyvárad, on his first Jahrzeit;

(May 30, 1937), in the Synagogue

of his Community. Reprint írom:

Erdélyi Zsidó Évkönyv, Vol. V.

(1940-41-5701) p. 40-44.

Ezekiél látomása, (The Vision of 55

Ezekiel) Uj Kelet, 1940 Sept. 14.

Beteljesült a prófétai látomás, (The 56

Vision of Ezekiel). A kolozsvári

zsidó gimnáziumok Évkö-nyve az

1940-41 iskolai évrl. Kolozsvár,

1941. p. 5-6; Jelentés az 1940 Szep-

tember-December hónapokról. Kiad-

ja a kolozsvári kongresszusi izraeli-

ta hitközség, Kolozsvár, 1940. p.

1-3.

Mit csinál a hitközség? (What is 57

happening in the Community?)

Raport Lunar, Vol. V. No. 6-7

1941

Peszáchi Jelentés, (The Pesach 58

Bulletin) Kolozsvár, 1941.

A gyzelmi dal, Peszach 5701. ( The 59

Song of Triumph, Pesach 5701).

PeszacM Jelentés, 1941. p. 1-2,

Gróf Teleki Pál miniszterelnök, 60

(The Premier: Count Paul Teleki).

Peszáchi Jelentés, 1941. p. 10.

Kultureladások, (The Cultural 61

Lecture Series) Peszáchi Jelentés,

1941. p. 13.

A zsidó gimnáziumokért, (Fór the 62

Sake of the Jevrish High Schools).

A kolozsvári kongresszusi izraelita

Hitközség Jelentése az 1941. május-

junius hónapokról, p. 1-3.

Imádkozzunk! (Let’s Pray!) Érte- 63

sités és Tudnivalók az szi irnepek-

kel kapcsolatban a hitközség tagjai

számára, Kolozsvár, 1941. p. 1-2,
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A halálszekér, (The Carriage of 64

Death , Eulogy at the funeral of

Dr. Béla Konrád, President of the

Jewish Community of Nagyvárad).

Dr. Konrád Béla Emlékkönyv,

Nagyvárad, 1941.

Az Erdély-Bánát területén kötött 65

zsidó vegyes-házasságok a számok

tükrében, (Mixed-marriages in the

light of statistics in Transylvania

and Bánát). Kolozsvár, 1941. (Re-

print from: Az Erdélyi Zsidó Év-

könyv 1940-41). p. 92-98.

1942

Peszáchi Jelentés, (Pesach-Bulle-

tin) (Kiadja a kolozsvári kongresz-

szusi izraeli Hitközség), Kolozsvár,

1942. p. 3-32.

A zsidó ifjúság kivándorlásáról,

(About the Emigration of the Jew-

ish Youth). Képes Családi Lapok.

Budapest. Vol. LXIII. (Apr. 26.

1942). No. 16.

66

67

BOOK REVIEW:

Mannheim Mór héber nyelvkönyv 68

magántanulók, tanfolyamok és kö-

zépiskolák részére I-II Debrecen,

1941-42 . (Múlt és Jöv, Budupest,

Vol. XXXII. (July 1942) p. 111).

Jirmijáhu világnézete. (The Philo- 69

sophy of Jeremia). Speech deliv-

ered to the graduating Class of

1942 at the Jewish High School in

Kolozsvár (A kolozsvári izraelita

koedukációs gimnázium Évkönyve.

Az iskola fennállásának XXII. évé-

ben). Kolozsvár, 1942. p. 3-5.

19 4 3

Chananja, Misáéi és Azarja. (A ko- 70

lozsvári kongresszusi izraelita hit-

község Jelentése az 1943 május-

augusztus hónapokról). Kolozsvár,

1943.

Antal Márk, Izraelita Tanügyi Ér- 71

tesit, Budapest, 1942. December.

3D

Antal Márk Emlékkönyv. (The An- 72

tál Márk Memória! Volume),

Kolozsvár 1943. I-XIII (Hebrew)

;

p. 1-287 (Hungárián).

Fejével emelkedett ki, (The Mán 73

of Brain). Eulogy at the funeral

of Antal Márk. Antal Márk Emlék-

könyv, p. 41-44.

Indexre tett héber könyvek, (Pro- 74

hibited Hebrew Books) Antal Márk
Emlékkönyv. Kolozsvár, 1943. p.

166-188.

Fél-lábon álló zsidóság, (The Jew- 75
ish People standing on one foot).

Zsidó Diák Naptár. Szerkesztette:

Dr. Éried Dezs — Gábor Béla,

Kolozsvár, 1942-43.

19 4 6

Adatok az erdélyi zsidóság történe- 76

téhez, (Sources to the History of

the Jews in Transylvania). Jewish

Studies in Memory of Michael

Guttman, Edited by Sámuel Loe-

winger, Budapest, 1946. p. 283-296.

19 4 7

KS1’ n^TinV iPbsi 77

nman nam Dmnn njn

nw /a’aK’bn iddh n’a

ián ,p’3)

(Biiu. The Bulletin m
of Parents and Students, cdited by

the Parents Associations and Teachers

of the School ”BiIu’*, Tel-Aviv.)

wíi .v'^’a .Tíjma Dwun 78

.(Decisive Factors in Education)

.(Biiu) ii’o .rs main 79

,v'í”a >tn nna lunn so

(The Educatioa i'a main .njitprn

.In The Litcrature Of Our Sages)

Q7K m ’ix pnr nnipu si

-!?n ,-]mn .mbinai üDcraa

,üat£^ ,a’ax'^n /'nsisn., ^a^ax

(Book review: Izhak Ary-

Gur, The Man*s Position In Israel

.And its Jurisprudence)
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19 4 8

nw v'b’3 n3"i3 ^)2nr] 82

(The Education »3'K main ,n’ítí^

in the Literature of our Sages)

nmnb .V'b^a ,l^T>Pön 83

(Our ra iiaain nw
.Duty)

main ,r]^w o"b’a .uniDD 84

.(Our Goal)*!"^

19 5 4

A Középiskolai nevelés Izraelben, 85

(Hígh School Educatian in Israel.)

.Az Id. Tel-Avív. 1954, Feb. 25

19 6 2

’raVn iixua) ti dvp n^ní^D 86

''>m na’tí^M mirin n’a

/i6'i4 '05? ,N"at2>n ,pTi’'n (no^oia

.(The Struggle fór Life)

n’a iiKaa n’’n’b3i ,(t^) 87

.n’ini "’poain’ntí^O// pa^nn ison

’ir'aott^n /P’D) mtí^v nnx

("Bridges” *12 'ajT ,3“2 'Oa ,(1962

.Poem)

19 6 4

•’D^a iiöíí 88

,nií^*i T mv’T .ní'^ní> PiapDJi

^nsN'oaKa-i"at2^n /lo’i)

(See next 19-8 'aj? ,32'Da (1964

.cntry)

The Tragedy of Transylvanian Jeivry . 89

(Yad Vashem Bulletin) Jerusalem,

(August, 1964-Elul 5724) No. 15,

.p. 12-27

19 6 5

-3) D'’T’Dn nsDa laon pan« 90

,'13 pa ,'’3’’o .ní>a'’aií>'>ö

'a3p ,noOT ,ibDa ,(a"btr) '3i main

(Booklore in Sepher Chassidim HVp

.and Philobiblon)

,n^aaí>^D3nDa D^nay nnaiíí^D 91

o main ,'T3 ina ,D’bt2^iT» ,'’3’d

'aip-'ap ,n"att^n ]vd ,(n"a«;)

.(Hebrew Poets in Transylvania)

pKaa) m’3„ ?«'»n hd n^iin 92

na’tí^’ ’"j? ama!? a",Ta' ’i’abn

(Whatis*69 ,.Ti"at£^n ,(na’D-)a'»3m

Education?)

19 6 6

-ayn ni^tí^a nna^i ipíí 93

niií^ pii’'V3 ,piaa .nn^aina nn
main ,(i'o:t^n ,üat2^"naa) '3i ina ,'Ta

(The Lve of Zion and 128"! 19 ,'3
í

the Hebrew Language in Hebrew

.Poetry in Hungary)

-ama nnayn na^í^n ninnann 94

,(i"atí^n) n pia ,a^^t2^n’ ,ntí^‘iK mna
368-417. (The Development of He-

.brew Poetry in Hungary)

nn •'DaniD DnsD ?y 95

.241-223 ,V'at£^n ,pn’“1’3 ,3^3*10 .Pn
(Confiscated Books through the

.Ages)

Book Keview: Solomon Kolodner, 96

Jewish Education in Germany under

"TI ,pasa.the Nazis. New York, 1965

,i"aií^n T’K ,('Ta n3i2^) na iia ,pnT

.45-44 ,(258) 'n main
natrnani aaan c^ain ?i^'’Di idd 97

,1966-T'Otrn pnin*»3 ay

na’t:^’ ’"V xiia paa nxiíin) 'ay 328

.n nxa nmna nai (na^oia^nx

ii’psn pna^

(Book and Sword. Freedom of Expres-

sion and Thought among the Jewish

.People) New York, 1966

,'ia ina ,nK7n naon py mipn
;9-8 (piyma 'xa ,t"atrn) 'x p’>3

j4 ,T"ats^n ptí^n 'xa ,a'’ax'7n „naiijn

.p 8 ,1967 nxnasa 3 ,a’ax-pn ,137

ay pyx nati^nani naan tysin ,miaT

‘ixii’a 3 ,pni’-i’3 ,oa7yinxD ;(Pxit:?’

,p"iití? ívsia pnnx am) 2 ,i967

-’^x,, IX lysxtyya pxax pxn iyT>x

nits^ ,pnsa j(anso miiys yiya

n main ,T"atí^n lo*’! ,('n.3 ina) 'na

,pa‘1in pt2^13 .11) 248-247 'ay ,(264)

natynani naan ttjain py paxan

nx ,a’Ptt?in^ ,xnpp 7’ .(pxntr^’a

napty) a-x main ,'\i jia ,n"3tí^n

-ao Vy ,’a3it£^ nabtí? p laa ;('^a3i*2r

;39 ,a"at2^n ,a’Ptt^i7‘’ ,ninaDi nin

,'3a pa ,n"at2;n 77x ,7aD rmp
r\im í(n*T)K *’ A) 226 '3 main
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t^Bin by /löba p’sia .n) 3i7'3i6

/p-n’ ri miDon ’ioan

IDD ,ini:i2r’D o’’’n) 1967'TOtí^n

,i3D 11D ,iK7n KnanDi
ÍX’O^D) 78‘76 /(I^DDD 'HD ,^"t2?n) M
nnras Vv nnia’n ,D’ian’a

.(nnxin nmn’

Yeshiva Scholar Explores Jewish per-

missiveness to Self-Criticism. (Rhode

Island Héráid, Providence, R. I. Oct.

14, 1966); Carmilly finds Jews toler-

ant. (The Commentator, New York,

N. Y. Oct. 20 1966); Why Jews

Banned Literature. (Jewish News,

Newark, N. J. Oct. 21, 1966); From

the Editor’s Desk. (Jewish Post, Win-

nipeg, Canada, Oct. 27, 1966); Cen-

sorship of Hebrew Books. (American

Post, Paterson, N. J. Oct. 28, 1966);

Scholar explores Censorship of Jewish

Works by Jews; Finds amazing Free-

dom. (Jewish Record, Atlantic City,

N. J. Oct. 28, 1966); The Jewish

**Blue Pencil** (Jewish Advocate, Bos-

ton, Mass. Dec. 1, 1966); Book Ex-

plores Self Censorship. (The Jewish

Chronicle, Dec. 9, 1966); Jewish

Censorship revealed in Book (Jewish

Exponent, Philadelphia, Pa. January,

6, 1967). Censorship among the Jew-

ish People (Jewish Chronicle, Mon-

treal, Canada, Jan. 20, 1967); Uj

Kelet, Tel-Aviv, Feb. 3, 1967; p. 4.

Internál Censorship sometimes neces-

sary, by Prof. Sidney B. Hoenig.

(Jewish Book and Booklore, June,

1967. p. 3); Fairly permissive attitdé

though Jewish Censorship. (Jewish

Post, Indianapolis, Ind. July 14,

.1967)

Hebrew Poefry in Hungary (R.L. 98

Braham — Hungarian-Jewish Studies.

World Federation of Hungárián Jews)

.N. Y. 1966 pp. 295-312

19 6 7

DnsiDi miDD by) npbn 99

(A Forgottén Con- /UK 'T

tribution. Hebrew Literature and

Writers in Hungary) Hadoar, Vol.

.XLVII, No. 15, 293-294

Sephardfc Jews in the Development 100

of Transylvania. The American Se-

phardi. New York, Vol. I. No. 2.

(Sivan 5727 — June 1967) No.

.39-44

Book Review:

Weliczker-Wells León, The Janowska 101

Road. New York, 1963. Jewish Social

Studies, Vol. XXIX, April, 1967, No.

.2, pp. 135-136

n^D-D) .ibiiJil löD idd 102

n’ ('Tö natí^) ,1x1.1 (nnnanD ‘’i’n

1303133 17 ,1967-T"3tS^n ,I1t£^n

(Blbliophagia by the Jews. Hadoar,

•Vol. XLVIII. No. 3, pp. 49-51

•»D3 lun 103

3K) n‘’bi2^iT ,nt£^i 1’ my’T
'Dy ,38 'OD (1967 D0131X — Í"3t2?n

*2ri6

Jewish Education in Transylvania in 104

the Days of the Holocaust. Bulletin

Yad Vashem. (Nov. 1967 — Heshvan

.5728) No. 21, pp. 21-27

19 6 8

en'»:3í''»DJiD nin> nnjiDn los

— IKTl'TIbip nb.lp 13Tb ,pi3T IDD

’xsi’ m nxuin3 /nbp — 3iii33nbp

’riDböD IDD n^3 ,bX1tt^’3 IXIVTiblp

„Ilin ,.i3biH"ny33 ,".i33’„ ^ni

(The Tra- 94"72 'Dy 1968'n"3tt?n

.gedy of the Jews in Transylvania)

19 6 9

,1X1.1 eTJinn JiibbiDnnri »dii3 io6

,'TD írbj ,'n» 113 ('otírn '13

’l’Dbn PXD3) ;246'245

’’"yts^ bX3’» y3tí?’bx ttr"y .i>b3Dn

113 ,piin’3 ;(.1D^D13’31X .13^Í£^M

'öy ,(D"3t2^n HDD 3iy) ,2 ITba ,'3

2-4. (The Cause of Assimilation in

.Our Time)

Jn memory of Dr. Isaak Kivkind: 107

'•’H tib3mb'»öni aiiDJ^b^ön

eii bti; 113Tb iiaxití^ nn3i ''TTn

nx a ,1X1.1 .b^T ivpT'i pnv
.265*264 ,'T^ írbJl ,'nD 113 ,D"3t2^n

Censorship and Jewish Writers. An 108

Introduction to **The Censorship and

Hebrew Books’* by William Popper

(Reprinted by Ktav Publishing

House, Inc.) New York, 1969. I —
.XXXI

HD
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niDiyD ni:in 109

nxin t^"T ii’^pan pmy m 'pü naT^

/aa p’^a <D"aí2?n id‘>3 'o) 'na

342-343. (An Illustrated Haggadah

.írom Burgenland)

Sírt az Isién. Emlékbeszéd. 1969, 110

május 2 5 én, a Park East Synagogue-

ban, a magyarországi zsidóság tragé-

diájának huszonötévés fordulóján

.megtartott Emlékistentiszteleten

(Tears of God. Speech delivered at

the Memória! Service held in New

York, May 25, 1969 — twenty-fiftli

Anniversary of the Catastrophe of

the Hungárián Jewry) ;
(Published

by the World Federation of Hun-

.garian Jews) New York, 1969.

The Life of Spanésh Jews in the 1 1

1

Balkxms — In Light of Documents.

The American Sephardi. New York,

Vol. III. No. 1-2, pp. 113-115,

.(Elül 5729, Sept. 1969)

.ntpinn Dniaíri n’jan 112

'OS /s ivps ,1^03 '») 'S nno
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iT'iiaDn n'pnpn

rfoammixn n‘?npna msja ,1918’19 xurra -wiiwnn nan^a an«V

Dtt^a nj?n’ nn’na? mnsj n'?np>a laaaxnm an’on^ n’aa ’^ya omn’ nsaa

,D’ia'?ü'”B Vxr nn amaon n'?npn mna 1921 ni2?a ."nmson n'?npn,,

ni’n innnaa ‘?’nnn s"? D'>ia'?D”D ann ,d'?in .nana nxaasoa m miinniy

n‘?npn ’a >aaaa nt n'?np'? in’aty ti’tnn ns ’aann ‘?a’a D”ni'>ai

ita n'?np apin nsair? na‘?aipa D”aann naas n’oammiKn

.n’nirn ’aia aasa /n'?E? D”Doan nmpan ns a’oaTnrmKrr n^npn i’osn

.Van nnaV .niynnn nVnpn ninsnn ,ai ncaa iVyiy D’aisnaa n’jrn nnxV

nt Dira ."wynpn mim, ’S’Vy mso ’DamnnK Vnp// snasyV nKnpa

>p ,’aann mmn niy ,sjn is’asDpm ’"y 1921 rutya n»nnn nVnpn muns

•Tya (H’iVn ’aVa) n’aiaiüis nVnp niy na”p nn’n sV "D’tiso nVnp// atya

T)So nou ’S'Vy nVnann nV’snn .mso nnn’ ay niyp aw t’S nVnpn nanV

.vn a’n’on aViaa aan ’a

nn .a’'’na’n nso ’na aapn ns’ i’ya nnxn sV "amson nbnpn,,

.ann miaV — nVnpa aa’ioa m’aai .nxirnVip n’ya aiysV nVnnty mavan

.n’jvsn nyunn ]yaV amV n’niy .nitVj Vxiatt? 'i V® innaa T>anV ma 7ai

(“.aiVbV nsjnn annsi nirs anns auan .arnyn írnnn ntynan pjya

nVnpn,/ na’pn 1919 njira .p’DE^Vana Vtaa® nay n’onn nanan lyxna

,nmsD a’aiy '’asV onna noaan a’a .mV’isan aima aoaa n^a "ximson

aa naaai mm maVn apin noaan n’a ’"y .mt’s misa aim nV’Vo Vm
nVnpn ana nnaa aoiynaVn laVr '1 .anVwa amm.©! a’am nVnpV /'mpa«

ann .1944 ’saa y’iwisV nsirnVip nnn’ unna ny mniyaa tnai nnason

imnn’ir nnsV .oama V^'t a’ia‘7” ’as a^n 'n Ve? lann .Tn aa^naVn

vnsV ataiynaVn a’V pVi 'n nVy a’aty nsoa ^aDV .a"nnsa aiymn rniyiKa

.a^n mán n'niy nso nana .n’ana n^ya faxo nnp nx ao? a’pna Vxnty’

.(r'atyn .pnvi’a)

pVn ansx m {a’x’iyan nx n^ainV la’Vy n^nnson nVnpn ’iyxn raa

mya sa’xaa .an’aiy pnyi nVoa ,iana'>'? ms 'n /pVn apy’ 'n laaa

a’V’ys .nxTxV ip’xV .oixnp Vxiaiy ,Bsna'>ia pai pnms ’as .v’aiponn

.pnms opasi a’iisann Vxaax svn nnin maVn ’a’aya

.D’VtPin’a flViy ’nsa xí»ním» n’iann njn V© T'’a pos ,DD»a aw’ oianp (24

iinVnpa amson my nmann i’iya xs’í? yirn i"’nDn iii .osy nd’V .xVB’ayns ,anyaaví>

Vnp i’3i .nams bnp iw mán nm ,pis asipa » a-wn .amaiytnVp nnanimis Vnp

.a"snn ns tibd .nons

TD



HJTíj .üj .T] nn íiü n'-TDiN^m n^ninn inu^üJí

jntssp j n«»:

:^"55i lat^j n2?a n nxjn '?i2; laipa laiyi yiap D’ainn ’j^a

’mn mim xiursn '7V na'?iyi ,n’ma'?nn maia'rm maain '?i2^ naViy

D’jam insa s^ma oipa ait'?! aan sin n^’n;? aai ’^la'?í^ Dana .na®

my®3 iniaao .nsio D"nnn nnx'?® ’®'>'7®n nnn asipaa D’i??iman

Kim mimn ní?iyí? Jmams ’pv n®ma n’a í?’mn® o’anyn "jyi Dmoan

m’^yam n’iryn na'ma nnn ’mxíia nnxa lasy maa ii mioa pimi ns’

'?v na^iya laipa yapi tis ii maao maa .'>ma’s jmaaai anai poisa

.nmaun nxan n^xnn yana n”jann n’i’naaa nnxa n’mn maran

x^a ,njt'?a ann ina’®'?! i”n nn'nn'? nnnx D’ip mVyn'? xa m naxa

•PPia mDD’n-’suva mxmP nana

X

ni’aan ma .nsio D'mnn P® rs'?n ’xxna n’n •m'?a "jxia® n®a ann

’amn n'a ^ya nbsanx mx nn ’-h nx®’a .'nam ,D”3®n nxwoa
^xia® omax ann 1?® nn’a'?nn maa nnx"? nx®’: Van nnai .amamDa

.^xia® n®a ^® nax .naiPa omax — "isid ana,/n Pya .naiD ra’aa

s"’y’an mm/ mám nanpna laa nsoa nmax n ^® vm mn^m í?y

('myaayixn*? niao lap neaa [1825] n"3pn na®a nPu ^''^i nnaxx//

D’pns rn on’a® .n"y Pn’x ma laxi '?xmip’ vma rax ,(y’pxnx‘7oa)

."nxn’m mmn ma ^y maai i®iya nn’aa nx i'n’ai ,im ’a’an ,Dn®n

D”isa vn® .Dn’axn o’nsan anin’n ]a .ixaa nxm® ma ,T>n nmnn
nmxa onsaa omn’n nmaa .mmna ipoy ’xmai nvaiVo nsaa ix

nai'?a nmax P® mian nPiy d® mxmn i®ana .nn’axP iy’3;n®a ny

nan nya na®®’ mn nm ]i®xnn m .nxmat nmna fixa mnm Pyaa

na'’®’P xa lat nnxPi nmo nmnn P® n’aPn ^iPp’a-aao-ias’P P®

D’Piyana n’n omax n .msio ana^n Pya ix nay n®xna® ,amams

xianp DA anm T>aPnn lanpni D’a’P .lanP omipanai DnmPnn in®
.n®xP iP ián mnx nx naiPA omax x®a®a ,nns®a

X’n ia) pi” nP’np P® nana natPA omax ann Papni 1852 na®a

na in’ai ,(*"naio ana//n Pya nxPan m-Py ,C(D’nayn nmpaa nanai

m® niiana iP lanp d® .CjmaanxPpP ana xa i863-a .om® m®ymnx

.(n’iissn n’nsnna Liptó nna) .Rózsahegy (i

mVMp imsa mns n nn’n <nai3ínn '7's n’anyan mm 7S Tolna nna) cyönk (2

.mioana mpmnn .in’n ma’i natp na’ao nina ’x rya n»nE^ .ni mnsa mjop nvrin

maia ,aaio m a'® aín ; ixraia lai ,c?p8S nnm nt mma naiipnn nmnn nP’npn

19 msn) 95 ,1 'ay ,3"DBrn n’P»n’ .nipin iia ,®pKO

.17-15 'ay ,1310 a'®8 an.n ’ana ,(o"37n) "n’isio rmjx»a isa nsPann ’anaa (3

D®ai >17 imxai ,í>7nn ann iiaaP m ipipin mainxPpa XE^’ip mann opisa (4

Mózes E. Szabó I., .1X7 > l"D7n 77X3 'I Dl’a .77337 Í>X í'apni .Í-XIB® WD 7yi.7 ,1)3 ’D

Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában. A Cluji Ott. Chevra Kadisa, szál éve

.24 'ay .Cluj 1936



mm -ns’öi'npa m ^D^^s n’nEr mn sDty’yn’ o’jan

.aaiaoisa Dnw’tt*^’Ja n’nu? ,]aips

nmima o’mn’n «na maiy ü"’n nxan n’B?’irn mjc; nsipn

xbn mann í?8 maipnnn ypi '?y /O^inam D”3nn D'>’ia’2? lö’oa

miyms; ms’SOT tn ö”3'>’ssn o’iö’on ins .n’Tin’

D’üui n’T>as ’Jim mn’n ’iu’an nayan aipa mi’j’nprr ima
maja .iáin nn ’s"? n^’npn moa n”i3’w j’njnV — nPairnb

(1867) nnjjin mn’!? íT>iiyn ina inx'? .jmamxPpa dj nna’a nbx

maa mms -n^mpn ima n’^’aiz^a n’na ’^ya Pa; nsiap nap

•na^a nnnPi ,nana latP m’pnj nP nn^sn dPis .mnaa nP’np na'pm

omn’n nnPin npin njnP nwns maaa; nP’npn pmP D’a^msn ntn D’ja?

njípj amax ain Pa? im’a?'’sP pPn laa n’n -nPp’x ox’na /n’mP’onaa

DJ matp n’Psn sm .n’jPaioi mixi naa?na dj? npias? nvm urana laa?*

ara .('"m mPxa?a vmjnö mjia? vn nn’mn ia?s nPx Pa? nnanyna

na naun anyai laPiyP naipj nnnax ann ^Pn (isn) n-'Pnn iPoaa a"a

.D’ja? x"a la xini ,iaipa xPaP Pxiaa? na?a ua nnaa n3a?a

a

i’niyja .(isse) t^ann x mxa x"aa C iniaonsa nPu njípj Pxiaa? na?a

moa .aniaonsa nap nnnx D''a?nn .inmn np’y Pa’p uaai ,i’ax ’sa naP

.rax n’aP aa?i na’a?’n nx aty mn’üs nnxi ."naio ana„n Pa? ra’

nny ixxa om ,n’yaa? n’P’aa?an nyn Py nPapnj xP nuanP mnma
,nnnsj nPnnp D’pnP omp o’ja? na?ya na?y3a? ii’O’jn nx a?nnP na?ia nya?

nj’xa? nP’np u’vn ,'mp oidüD// o’oa Py nnnsj nP’.np issra napin ^a1

a?iPa? maya .’JiPix’jn nr Py xP nxi ’oaninmxn ’snxn lunxn Py n’ja’j

nnnnna?) 1868 nia?a anJJipn nupn nx it nPmp nasy Py nPap D’ja?

ra niPiajn las’na laa .n’JiPix’j nP’.np nna?yj xm nxtai .(inix inn

•D’nnjia wyj D'ainnni nunan ’ja?

nn’on ra ,’nnnn nanan ima n’a’as nanPa na?iaa nnnn nxí naiyp

niTinam n’anP’Danü niP’.npa mm’a ns’nn nnnn it nanPa .Dnnjana raP

ninsn Py nan nn’aa iaya?aa7 .D’n’onn nny itannn onaa? .D’aiaan

laa D’aina on^onn vn xP aniaaiixPpa oaax .n’S’Paaa? "a’pnsMn

nnniyna X’ni mpiPnan nyaaa xP ixa dj Pax -nipxaa? ninnx niPnnpa

inPnaa nnai amaatixPpP natPa onnax ann xa onaa niy .nysP oysa

nnnn inysE?ni masP ninnx n’aa? it n’ya p’aa? m'>Da?aaa’P PPn ann Pa?

l”a?aaa’P anna a?p’a ,natpj ann Pa? lo’j nPsanx Pxiaa? ann .oa? nna'a

n"jna? [T>'>Da?aüa’P annP] iP yniaa?a» dPix .nPnnpn ’a?ax ’asP npy v’PanP

Eisler Mátyás, Képek a kolozsvári zsidók múltjából Reprinted from *'Zsidó (5

Családi Naptár”, vol. I, 1924), p. 10.

ni^io ’D Tna n^*iK /'S"a3 ’ini,, iö:r3 2'y *1 »|i iH/zV nöipna (6

.maoiö' irM ,a"D
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ana asm anan na '?y Qii inán isip ,T"5;'?a tpan a3t'7J amas
íi’i’K nms piaa s’n i’Vy nanaip i"s?‘?n .("y^büb i"? hmip ’s"? -nnnö
n^jTD .n’aavan n’pai’jo riPPíi ’aiPi’ ’sa nmaip nnaa®’ -n’aaai'? nanpn

/janjímVpa ait"?! aan bv laaip /pip’D aan aw ni hj^dj ita ssra

Qn’onn ]’a npi'?naa ’uip n’n nipaan íiip'? i’jy .maonsa aniip'>a'a’:ia

’a’sn a’jn "py mspnn ’a nya"? u^an laiy -nuoas ‘rty lyaaan íT’a rab

inr.aa risipna .caipani ptn ’xina nmx’sa ni’x lawaaa "mpa^/n

bu? onann aaaj aaiaambp biy naaa aatba bsiatr raipa aan bs? nansn

by .npibnan naai laai mb’.ap.a ’j’jya Dmaaynn ’iyya laanji o’a’onn

nabn ’anaa rs o’aab — ma’n’ p’S ’saiia ini — nt raa nipibna ’riE?

.ajtbi íy"a aan biy

(1907) T"oana aaiainxbpa niaiiy tsan nana mpab om’na ansn

onaan laoj nabnn axa .imaiya bioab wpa o’a’om /aan mbanipna

rab ,"D’''>n-'>aaa„ bya tissa o^n aan a"iaasn i’a nabn bu? npibna by

mn nsaaa naatP) aosi ama imxb nyna n’atyn npibnan .('asio n"nnn

/(onnn niaipaa dj a’ai aaa aaia naa sb bas ,n’:nb’o:aa mb’npa

aniirn bír ij’aoty niyaa no’myn íis bois mpan ’ipixa xbip aan ix aaty

.naus

mb’.apa nwia: laaiy manab nr2”ax rn raa xxrai nbx mpibna

iniaaoa ny’isi nnaa d’ipjx maaynn ’aa ain -onnainab n’a’on i’a

i’nir /D’a’onn ’jsa o^ynai D’iaan rn o^aa O’apaa .xanxa xaa aan bty

ínyaa fivn n’n ’a ,ynaj xb altba aan .n^ispin nanba ’aaa n’apii

’iyaiy ra’pna ínya aa’a nbx D’i’iy ’itya .tn’x ’nabn o’oa by naoran

"ntyab nabn//i nixtpa ’irya "aaaa atX/, — nrnabnn ma’trni D’i’an

n’S’baa aian ’biaa bty Dnaaon nbap iwxan riya ínyaan .no’nty ’riya

a"ax rrtatn ttrx rbn tPia’b nnx aan /ixtaaa nan ’aaaa mbiz; aan —
"ntrab nabn// latana .xpxap a'ox aatsxsa nan a’xa aam axbo’ixoa

n’n atxa atxa// :na’my •’irya mann btz? nta’sn asn by na aaiy xin

banr n’niyr at tzrx xab bar xb lyab mytap mapn ni raya ipnb pna

tb aax’ uaap ny by a’anani .bxaiP’a xnptbna naar ynaa rxa tatsaa

(’V'xaby xbtaa O’anw yas’ xbi irraa pa atya bax’ xb dx

nnxaa -n’arb’oaaaa aatyan ’stbn nstpna ,nat!yxan obtyn nanba nnx
.nbnpna tpiasb ,aataaiixbpa aaaoa naana D”na’au; /O’a’onb natpa nytwt

nma rn xbut -n’a’on bty onty’asb bba aaaa tx’anw ma’on mx aab laaa

.aaya ’sb rn xb ’baipan nb’npn naoi /"D’taatPX// oy nnx ns’saa aiab

nb’npn ama : na«asn nx on’a’ya tp’asniy nisota nia’o rn aataanxbpa

.84 'ös pii’-i’i /K’iab’onon rm.Tn írnipb /DxnxisN sps’ ’3X (7

tann xb in’abna .taai aas tDi /"-isid anan./ ’3 ,a3b D’asün ins rtt ’xniai (8

.tvba ni!>77 /ixtt^n t’a ,mD«i laa? ,(i865 — voin) v’atbso’aa yn’n "ir n’3 pM„ by

.3"? x í)! /"i’na nx/, d7djip (9

.(ISID IS /msDxi n"7) nw .yopn b3 nxat /3"y la «i7 /'ntrab n3bn„ onanp (lo

i



n5tí>i .a ain bv fi’aiírt'm namna ino’E'í’

aw’a .n’^^3 nu’n nanya nn’ni. ,n’aTra n’oamm'is bm aa’i aio' Ji’n

m’ji’an T>myai ^"ja ^^^a vmsptyniy -aan bv inrir’íi nrmjjnn mmy
.an’onn mi ’s^ vn ixb nm’a

}

maiyn ,n’xasy may ijt'?j ain api nraixSai nima’sn i’mspa>na

nai .uata nnMin ’jai "riy oan aipa mmn rmy map^nn in’aa

aiynnPa bb2 ina lyaai nnaarn ’iaiiy aP d’^’P' ly* ,it may ranP

minM ’i’jyp ,ivi2?’ ny’w onP nri’n xPe? n”'>P'i3i D’ma’s n’j’aya

Pa ’jsa n’yaan ny’mn ypi Py ’xtna mxana it n’a’Ds may .rminn

’m lain bv mma^sn myunm — o^pn anain axaa nmam ’U’n?

naiyaP omnn ra nniinn nnii -PíraP ,ia .n'>’p«i axan ai’iyp nunaa

’m nnai tvw lya ü"’n ,ixan nPiya nPnanniy n’U’Pism nnia’sn

mna nninn myn jD’i’mP in’J i867-a ’mixn ]inu?n) n’nnM myp
muannP aya im .(mnaa nT^mn nnyn in’P .imviara nnntíin xP ita

nrmn a”n pinn) m nianP n’pn xpjswa in’ ’mn irwn® ,iaa n
maPniyn Py Pp’ PPa imái ,D’aiiya i’xw’iPi (nnyn ra ni i’jya

.n’iin’ xPn mana nmnM
’mixn .pniyn laio nx dj ’a ,nnM nt i’jya iitPa ain Ptr; ínyi

ma ’iinM ayn ’a laa p’onP rx ,naPtt^n niiaxP maaoa nuao ,’mm

nxa miaxii// mama .ny Pai nayao maai lam axya imy maar Py

nnPxnn ns’xty nx nPois minm rx» óira ’a nnyi ixaa xm "nnaxn

.nnata maiP pa’pn Pu? n’yaan nPxiyan nx PiosP i’x la -’ci’xn ninna

:iaix xin lai

’i’ Py xP ,n’ana noP xP niypaa niynpn immn nx na

Py moaP uaa nttnii xm nx na ,n’iaan ”in’3 ’i’ Py xPi ma’ii

Bimn xP in — lax laasy nx nx ,iaP ip’n Pa nx min bv nai’p

iiyaxiy mann’ni ni’iatn laasya inaa nimP s’yaa ’nPan nx

x’n n’aiyn iP’xi ,n’yaai n’imix X’n naiizixin niy’mn .na’wiP

(“n’yaa ’nPai n’tznax Py

niyya ,n’iin’n ma mann nPxty pián Py may niyxa niyyaP

n’iayia Px n’33 Piy n’aii’ i’a latPa ain n’n ,n"’n nxan bv innxn

n’n xP xin (”.mann nx n’aanP ni’PPan nii’naa nPiyaan napsa Pei

.75 'SS ,noiPai mm tPimis iiya® : nma .nnaxn nsa niívsn (ii

nia’na aitPs ann ania iai ..tPx aP iw sP nny lyw nmoo’n .iTaiy n (12

! naiipn myna aann

D’iwP inaon [miajiispp] a’sa» a’ii.Tn a’miKn ’ai»na n’w ay ’jr

nnman niPip ns aasyP n’oanp i»paB> .[nPipaan umn] TO’ niPaa ’iayiaa

nPiffaan rm as kPjí .nmn’n anman Py niaoP npia’ ni’s npTOana^ .a’ti.Tn

pin nysn anpn rnya y’snP .í’ipaan ayiaw .nmsin misai n’aaia a’ns’

»in ’i’ Py 11D mnsn nma ,pB ansP iiao ,px .n’im’n mn Pip mann laia

l’ya nPapai sP n ’nPiya .aiapaaa mann pin Papm na lai nnxPi ..iPtr^aan

.(74 'ay) iip» n’oanimiKn ’a’naa ’rya no ’ani ii’aina na’
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ion ."is’sip la"?! na*?!!; mn onaíP' D’imn ’aiipna nns .it ínyia “i’n’

paxaa xin dj lan -nm nnann myn "jtp nan "isio ana//n Vya

.D’jain an ^ip onni^nn nau ,pa inK'? ínyi ^ö’a sin cijas jman'?

-mnns mniDD’n ma’oia oaas -mnM papn nriar ^ip pjy imsa

.n’Dainmisn íJtp D’ons pi ,n’3ai ]’a^ nat'js ann fa D’nu’j aiip iVana

n'7iyn nan'?a ’nns o’nn’n ^ip íi’asyn mnjnn mar 'au'? onias onann

D^ami n^natpa lar n’rsn nisnsn ’íiip .n’ianai npai^oia'sa njitpsin

naipna n'7iaa nanip /ma’: n’mn’ n’ai'rais onai .naytp^ nnjain na^aaa

msnsn ’nipa ipinn ra'?ipn .ns’nan ais'jn '?y íi’aaaa mipn fa'ripn nya

ns D’mn’'? ina p Vyi ns’nan aiy’an ’ia "jtp onsoa papní? fjiya n’n

.m.T'n ’ais'rn aiy’an ’jaa oasy mini? main

D’mn’n anpa nam nma’s nyiin 1918 niip ’n’ripa ni>nn n'>ni'?’onDa

ann n^n it nyiin ‘?ip 'innn ionian .’aisV o^oa by íi’asy mnin dipP

nanyiip -"n’mn’n n’ais'rn nnanv '?ip nio’n ns’osa *innípn sin .n2Ti>i

nsnipn iiaa lasip "n’na//n ^ip iT'i’niai ,niip nms naaaiia mains'rpa

.nana

/On’onn nysipn nnn mayip .n’iii^’onüa fi’iispn nnanimisn
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b' n’sasyn Dmaöo X’n nirti ann ’rv ri’a^nn inaiyaa ^ns ip'y

mna ra nanann iin it njpoü'? sa sin .oman ’s^ ncns'? ,naSnn '"rya

,n'?aa n'ra nwa^ moaa anaair mm// .ns byaiy mmm anaaiy mmn
s"?! i’jyn 1'? ^oa3 ns 'jyaíy mmm /"‘jm®’ ^a ’i’y'?// ny '•'n'>y7xna//a

2r>xa imana njw’ur naia lyaaa ,nD ^y noa^n t’3y ^a mm ...m^an

maao ’a /txaa .(“ "nmian iraam matyna aya ia o’iaa ins ^an /ly’s'?

na'rnn ’^'ja "js nsnna /’asyn onyn ’s ^y piDa*? mnn ’aan^ nimi

.D’Vaipan

jnais mn iai

noajty naiy /no'rnn'? y’3’ ,nasn opyb nsn i3’siy ’a nnyai

nn"? m’p nnwy'? ’na sm ,nama^ noxji ns ^y mmn tyn’s

’a .nraan ’sa o’aman tr^ns'? mm mi ’aan ’n’ nw?*? x^n nnn
Basa /Dn’mym nnnn ’ii’w ’a .mmn n”nsa nt ísix by p“i

(“...B’iip’m nmpn .Dn’i’n ’m’w nwmn /’nmam ”att73n Dnayai

mi ^a ’aan"? moau? ,mmn naana ns^si naan x’niy ,s’n naxn

/nay nnnsnai naixn ay n’n mmn n’nniy ’ia /nmnn c?n’s mm
("nrirnsa x’n x’m

sa Sin lair? ."’y’an mi// ’iysnn ima’na n’isa mtbj ann py? ma’ijr

^"in ’nana wm^i mpn"?! npa^ ^’^s n’S// — na'rnn npna na’® mmn^
npnpna naan í?y D’noi’a ma’iy ’np’y .(“masn ns sisa"? ’ia D’c^npn

‘?v nta naiw nma ann ’s "ry n’ma'rnn n’mon ns wnsan ,D"aain ’naia

lyn’sa ampa on ns on’a’aiy n’pib’nmz/”) msomi ’"!y*i nsns ’aan

.D"aann ’pos naana ’tyipn isaai /(n’aion raw

’wna ’"nTya!y nansts' ny H’y nns irya ’swsa ’naatzra ’3si

ms^ nsm n’ays naim .n’maia n'oann ’pos s^’aai /imn nnis"?

nr ’n’ ^yi ,'?"r nsns ’aan pos oy a’anaa a^aann ’pos ’a san’n

mz^s yn’ s^ maizza *iDa//n aaizz ny /nns Bipaí> isaa mpos iizzpna

B’S’siai nnao B’S’saa ,naa nti naa nais nr mnns a’annsm .nan

pos ’a /’Tzzip Biizz'? n'annn i’s snp’ya ’a /’n’sm ’asi .a’izznn B’a’n

C'.B’aiizzsnn nn’ posa pi^n ,sayui sa’ia B"aann

nay isi /’anpy ízni’n aiizza ana n’n nit^a ann Vizz ma’tzz ’mo’
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’poanüoiií ntrtt ann ama pi .n’yian n’s?n *no’ö na 12?^ ’a ^^ ^>5?

tana Kinti; ma -"jistaa nm’a naiima Í7m„ s'^’s^an mm/ *75; mip’aa

l'jnaii; nn’aai .mn’oi nman by D”5na nmo’ 05? i‘?ista

ima K'?K ... natam n3ti;an Py nn’pna poyii; '>'y P Ka k'? ni nati;na

matam njiraati; na'?na impaynna .mnn U’5?i piayn urs? ,’2iKjn ianii;a

nyiap nnm niwKnn mtnanti; :K’m njtrm niiiinn imn nK au Kxa

nit K"? nit2;a// .nannKn nat2;an ^^na nsaiirai nsnpti; K’m .nnnoin

.(“ nitiian m’pna naKiiií’ nimnKn mapoan ta iii’a ni lataaai ,"naipaa

naina mita ann na n’n .D’annKn nnna na^nn Piua nnnKa

iT”üon nK taiin niip^am mn’in mina mym ta ^ap Kin .^istan nü’inV
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nms'? imn apyi nmnnK ’ian n”p^ maii; iin'jps; im ’Kna minan

.C‘’"taai2; Kinti; ra'* "js? naKii ,Diti;sn 'ratitn p pim isiKa D'>jii2;Knn ’nai

nmnpyn inspti;n '75? nnora nti;5?a'7 nataa mpj ann l7t2; rnijnan
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iiD’K u”J5? nKuna mm’a ,ma‘7 ims nKi Kin .r"nn'>‘iaia pBps '7 tn’

ta nnoj ni nanav/ — pama ik Kn”iiKia K’n dk na^nn npa .nn’ni

Kin lam ns? .511’^ HKa nti;pti; ny /painnni ni''t2;nsn lansrnii iiin

.C”"íiamn Vmna mai KmniKn

lainti; nata nPKti;^ uita ann ppn mnati; D’aan Pnja nnnKa
.D^miKn i’Kitiíun ’s-‘7y nansin ’Kitru n^Kti; nn’n ntaa nnK .lam
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-niaji’ppa ann mjrtj ^Kiau; nti;a 'in si’atrn nmpa nym,
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n»ö ma vv n'? xn’3 nmn nno tax nixanyn

IBID'? nVia’i nny na n'? w’ mm ’wn’p ins ni? snw nviatn i?a 'a

'?ami nana n’iE> nn’au? imann"? nsin as nti? *ioiai ,ontana n'?x^

in’y íí'ií^n nya n"? laa px"? nx min ’u^np i'r’Xi ,Vi?aa laaa nasn^

nsnnnc^ mm ’ama p nxi ,‘?xny’i ní?a ma n»na^ nsn’ x'rra ix

naVa D^mix rxit:;’aa x^x nxsn na’xir? ’nno tax mm ,min '’tr^np'?

-’aan nnp /mim'rn '?n,/) aa nansní> im'' r^mp^ win^ l’x p*?!

nu?aira pa .[6 ma .n’DnaiPa’a na’im nxn] (17 p -V'ann ,n naiz?

.r*"!na'?n pos'? pián nnar ms?b n’u^an nspc?

(n'rya'? a npo nxn nt r35?a Dia'?iBn ^y) nixnpa niaVn mm aax

,mx aan .na'rnn pasa nnoam n‘?aan i’at:? onm mmV naTi>a am xa

D’ama imia'?n pasi T>'?y c;mpn nnu? m// m nPx ana ,iyniD x"? law
am .(”"iPy ppnb l’x ...n'?apn naanV o’anaa aai crnpn mi ’b ^y

aPnaa aminn incam n'?aan p myn maai ,imiVn^ ír nyi nnn *iaPa

mma na’iynn .(“‘mn'? xn’mxi na^m mni? wmpn — an

Vu? mn’an na’iyi iipn ima anppa am® nmomn maaiannm mon

tnaVnn ’a’aya lasy VmanV la’x mon mma laip n®x mi maSnn

^paai xani mx! nmin ^y asaasn^ n®aia la’x ...naanaa psan^

ra® a’ainnn anp nx nmn aan .(”"mm ^® nnmxi? naSn inai? ^®a'»

trya piay'? iám x"? mon mma apoiyn n'?x p r’sai n'iaani moan

apoy "aa® a'®npn amx® ,mia ti’oan nin aim nyi-/ :ma'?nni ’-naiann

nn ny ®npn mxn p m^apn naana aPxxan amnoai a’niaa a’a’aya

.(” "i’yta aya pn mia'?n poBi D"®n ^ib^b ^y amam nan x"? ,ntn innxn

na^n'? nijapn 1P onmi .moini n'?jm pa on’n payi" nji®n nt^nn

.(” apima"? appn 1P nnpy ^nan mi'?! am nyi"? xin — na'?n poB"?!

t

a”na nxnn ai?iy nBp®n ‘?y nnoim am V® nimixiin imiyn

/['?xn®’-v'i><3] 0® pl '3" :'?xn®'> ay "na paan asan nx ixixa ay V®
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mní? í’ia’ "nma D”pai o’aViyn ima raKan mK kVk
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naxnna vnan a’naiy naxa ^ax jn’nn my nx mina x’m ’aix^ fia’p

nin”ai) aniy /n’xssaaxn nsipn n’wna a’mnn an’mapiyn ^x

n’aix'a mmin a”na ii’wniy n’an ’a .na’ i’ya nixn x"? (laio a^nnn
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-n’annn 10^15? rsp^n ossa pias nipntpiö k'h /II’sií; ’sa .’avsn n’ynn

mn’sa naiD D"nnn iipi minaip ^xnip’Tií^ na’na obp xin ’XTiiai

.oyn "jtp n’manTi’^a'ran inxnan"?! n’anan m'nsab inn nx nxT. xin

rTíT>n D’^ivsi D‘'ma'>s o’j’aya dj p ,na'?n ’i’aya imay"? nana

nyuna "mainn miay/, nx x"? xn ,ia .n’xasy may niT^a annV

n’a'jiyn m’yia nan’3 it n'?xtp .n'? nsinn tr’ínn n’^rsnip -n’avxn

mann ’a’jy n“7'7Dn'7 naannip am nyn*? mj’aai ,’mtan "rir? naiipxnn

n'?iysn maoaa nr f’ay x’sin'? rxtp nai'ra ann nao ,n’3T’sn nmaya niam

: iTi’yia nax xin pi .n’aix'rn

an» nyipaip .[niannn íniayV anaanan] an a’tP’ana x^ naa//

nx naaa a’x’xia an nn na'?a nnmn nyian mai’sn nx a’tpiy

...piaa .n’iis’nn nns’Vp nx pn an’xípai ,nmüj] nx üdih

nn ’s"? ,i3nn ’s"? nnn it manníP ,^nntpn'7 a’inai nns mian®

pun n’ Vy manVnnn nx miy'? ins mtan in’bxntp’n miDan

'?ax .mn’sn nna mioan mon nmnn n’ Vy ,n’mn mann

nmaa nt nn — marsn nina . . . n-’jnnn nmayn nx naa"? X’sin^

n’ann miay Pa ,npin naiax wn Pa ."a^p niai natpa nsní?//

atp Pnxa ysiipn nnn PxniP’T'iií — 'i^i^a

.nais’ ta a'?ai na la ytpin’ arm ay nn’ -lanxa a’pimn nayi

.(“"ni’n'7 na’nx x’n iai n’n’axn marsn ’mi

nmay nx y’psn'? !Pnn nirx ,’mTan ima n'raipa nn’n x"? it nspTpn

X’nu? tpwnn nina x'jx nann a^yb nnaann nina xpin ix"? nx ,niannn

niai’sn nnayn ’a ,]’an nat'7a ann a'?ix .nmoani nnn nna xV ntpy’n

nx naaa nVaaa ,nnina asy nx nyny"? n'aiVy naí^a ’a’nan mo’n ^y

jy ’apy pixa a’naiyn ’a ,an x"? tar maya marta naxai .’annn mo’n

jx ly’an /marsa® n’mo’n-n’annn mnan xP ,’nyPn ’a’nan o’oan

ann '?® n’ma’sn insp®na ’a”sx ip .marsi? n’^nna aT’Vx’ma’non

n’.n naa .laat mx’saa ma®nnnm a’nyn mman'? mwinn X’n narp

/nai^Dta mana® ana nn’.n® /n’aiP’oanaai n’naana a’aann n’anaa nai®

.a”a’nai a”ma’s a’a’aya aaa na'pm nn ’a’aya

’nnx nP® nmann mya®a p naiy xm a’aann rnan ay ma’ia

nya ,nai®xnn nnaipn naiy"? ,n’ars na’naa nai®xnn a^iyn nan^a

s a’aann ’"y nnoxa®

apa /n’stüix [nn’®xn nsipna] tx na®ni n’arsn nx’n’xn ax//

aP®n nn’yr a^iyn nan‘?a® nnxV ,arn aa nn'?’i?®a n’®önP ®’

a’xnn ,iaV® a’nnnn in’an’i id’di’ apa — ? nnaiy masn n’nnx"?®

x’'?sn® ,ni ymxaa xpnn mxn*? .mx^aai a’oa naa na ’r® ymxa ^aa

•510X03 .y'bp /'’niTurr iD'D,/3 iidrdi /(IIM) nin xniö (44

iV’’st£^n airr nm •’d mn 19 nxi)

."nminn mi3V^,b irTn:iinnn ^niT^n idv in d>ik .m’yin by

n:
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TltStyWID flB35 A'ia

sma 'nai noja 'na n'^a vn n”taaani n''!?njn íioaan ’na aaVa

pác? nmn’n .niu»i3iöa n’jín naasa nojan r’a ,nnva p’nin ,D:’a .o’aa

.n’j;'? D’aiaon nnsaa lac^’nn -san a’ya miinnV iu?ain i8-n nsan ysasa

nmn’ iau?’nn mt:;y 5?aE^n nsan nioas? ay2rb> c?’ .aínvti'np ^'7Da aj p
'oa ’i'jiaaiN aima noia ri’a napn^ ^y D”ana o’naa P^ann .müc?i3iBa

.1906 ni2?a ,5

nojan ri’a naaj nmn /p’^p níTa :nVnpn n"!’ n’n aimniin O’jwa

.n’^ixispn n’Djana mptr? í;nja by Tiounaiaa

DÍT13K nP

Oaio ana) ^'t aaio ^siaí; amas aan awi ns S2?j noian n’a

í?a-’üiana aaara la .1872 mtt?a nou .aar^j nnnas n aan ac^s in n’nty

D’V2?n’a aaaji naiK nVyiz; anw ,rw B?n’n n ’"y 2?a”Tty’T’a iac;n3w

.nxa í”ja

naan n^npn .^p^s nnma «]si maja noaa íi’a "amax n’a// mán"?

'a'jxa 12 — inma naty .loat .ai aura inra xan np’oyn ,n”jy o’^ina

n’aa si’ya d’jw maipaa "omas ri’a/^ nan ibí?ann nV’nna .njw^ anr

noaan n’a taa anx^ naaj v'ryc; aipaa namn n’a naipa /'antn ac?j„ iPan

noja n’a n’ia ar'? ív n”Tia’s ma'nxa — n’xnu n’a’a ."pia ’^yia,,

n’aiJiois n'?np mna mann njjnxnn i876 asnaaa 26'a ."nPxa,, aima

j Dj’a .nyaaxi a’yaaxa m n’n nVnpn ’nan laoa .^a’iy ^xiaiy bv imK?xaa

.tyipsa iain.1 n'riBix’'? ,j‘?aia oan 7’a'7n — ina ra’ja inai’ .la'rn apy’

n^a’^x ,nB”nt3mi iwaiz; .f’aípDia *ioa’ .wa /D”n nnaa na?a ,a’l? *)D1’

,B?ap ^xi’ /iDoanx «ioi’ amax ,i”a!:;a”n ’aa *101 ’ ,a?’ix ’ama ,j”naa’ia

mna 1878 na^’a .T’anni:? Tio t:?iax’i -n'rp’xa u^i’n amax ,^a’aa na^u?

liB?xn .marin Vii? maa nana nar'rj í?xiatí^ na^a na "amax n’a» n'rnp

Dira naayí> nxnp mann ."oan,/ n’n nxinirr ,m'?sja'? nn n mn o’aann

,l”?p nj?a Pxna^’ n t B’aann nii’ .’mso xaia^ ma”i:r x^^ "n’mso man»
niaam mwaa ina 1905 naiya ^nn .i”aií?a”ii ii’a'p n .unaannc^ im’n n
sinia’T nacn .yn’ axia n’n .nar^a ^xiaur ni!;a nn lann nizra n
1894 nacra .n'rxnaia nya an .iicrxnn X’iiran sn'rnpn ’x’ipj .i:^o”n-iír’T’

,0”n D”n nina /Va’as na'riír .lann naVirr ,v’aipoia »im’ snix’iiraa wa’ur

.l”iya”n nyaur ,(’"xa iddj) n’rxnana i’anx /im’n amax .px'ns na^ií^

niaara .’i"? pnx’i .rnna? nara -lana’'? nnaxa; ,’'7ai'? ^xn’a ,a?’s íiVinx

niV’aj// nsip n^np'? .o’nan 150 "omax n’a// noaan n’a naa o’an^arn



’nai T1013 ’fla

ni7Dn ’S5? n^npn npVn ,p laa .nnanV »ioa nxn^n otí^V non
in’ai »nms naiy »D”ay ipa inao? "omax xin* n'rnp mona opn •>•>

1^'?

no’i ,piw nira bv imwna /'oPn my/, noian .lírai ii'?‘? oipa anb

.mana fap^ naa .o’a’ioa D’an npa idipao? a^ayiT nVxin nx nnsí>

.^xw’ siVis ,1’an .•» smannxn n^at^a ,nay non ni^’aa// naip .rpxia

nap narPa .0; nwa n ip"y o"ip mana .anaarn rtnxa nPaaaP iianxa

.’ip nipa n ain bv manna nno pixa xiaai i"a:n

pns 'Pjns

,Dnaa :Da’a .D’nw’ naxPa ’Pya lanpa tan! "pns 'PyiS// noaan nn
n’n nPnpn no’a ."miayi min,, nao’on nx la^oran naai .onPiao .D’D’n

nio’n nx n’an 1914 nauraiy (oisn nna pno) í^miiy pnx’i (naoa) p’Pp apy’

.(oi’a’iy xsn) pxn fano .n : n^n iwxnn nPnpn x’ora .o’Pyisn panx napnP

fmw pns’ .pixaai axiaa laiy yiiao? piw pns’ «nix’uiaa mnx
lianxn .rs’Txa aima "pns ’Pyia,, noaan nn naaa iP nnin .iianxP faa mai

nnns 1928 naira .iioxa miay imo nia’x bv ix nPna Po; mpaa manP axn

liima iX’oiaa nnaa 1922 narra .ir’X 30-a laoaxnn iai D’api auna nPnpn

n^a^aani noaan nn onna inaina naipna .(onaaP nnoa nn Pya) ymax’ (xfa)

pima Pirr inn’oaP nnin .paour n’‘Py ,i!;iaxo nnan naui Py laaaizr n’Pí;

numn n’a Pya) niir’a nPnn nnaa i926 na»a .inna noaan n’a naaa f’aiax’

noaan nn pit’a mama naipn nm ."pns ’Pyia,, noaan nn x’traa (nmmnP

Dny naoa npa DnPiz; onnn ’yoaat:; D^aann n'>w>axn D’ynian n’-py

Paa la .n''nm’n nni^in Py iPaanni noaa ma ma lonn /n^anPnanoa niPna

Pn’a 1929 nawa ."pnx ’Pyia,, nP’ann nn oa ,n’ya noaa ma nn’ fa ,]anp

wa nPnn : panxn nPnan n’pana loia’o? mnx .panxn nx nananPia pPxp

} laia "D'>api auna„ ’a’ayP .(1937) nurm eiPim ,(1936) Poa’P’P nnaxiy ,(1935)

s nn’aam iPii noia .’iPa .n ,D’iaoia .a ,irao .n .nPpa’i apy’ -ana’x niya

! im imxn nPnan nan fa .irao .ni i'mittr ,iaonaP .i:? .Poa’P’P .1:; ,nn .x

,DnaPx nnaxa ,paixp nn sompaa (íznm lann nan ?irnx ia’ ínnra

,nPxiuna apy’ ,a’Pia nxnxPx ,nn mnx ,p’ns tann jD’xyi’ .nPaam .a

nnaxor .ona nnaxo; .Poa^PP nnaxtn ,fp ia’ ,nPop pns’ ,nnaPin nnaxizr

.«lPn Pxiaur .iiaxPxc; laxor .pxnx noia noaan nn nyi .^Pn apy’ ,piiu?

nxitrn nnx npa O’nin’n n’mn mn oy .o”n liin’xP ,Dmax ma sD’xaa

.(pm’-ina nya) pxPia apy’ Pxnoi’ nay noaan n’a icxna

pn« nm

.xxa aimn na’aoa nmanno? n’nin’P nP’an n’aa rra’oi nopn n’a

pa’x noaan n’a ’no’a Por on’ax -ox’oxa nnx Por laor Py xnpa noaan n’a

ao



»Tift ’fiai noi 5 ’ra

iTtay ^D^ nsv .11 'oa inxs’S aima law noaan n’a .ox’üsa nai

’ia’a .1”^? in’ai’ '"j? pin noaan n’2 tupn .noian n’a nan nwi"?

-pT’s i?ns’ /paps ama nns tí^vs'? n’n /OS’Dsa a^nsn laP ,noaDn np
,aü«i t)Di’ ,^pa”^ pns’ -nsauxo pns’ /’^ai®? ’jx’jt -i2?Tn pVs ,si‘?is m

.'?siatt^ Vxptn’ /lyans pns’

nisn

.p5?s '"y .px'7is na'pv íH’n iiiwnn .1898 nic^a loi: noian np

.inai”!:? laan .fpn’n 2?spasD ,'?sn’a '?spin'> /1T”s inn’X ,n‘?io iijra^

(stp) iwax /"px! tií^ixa -u^p ^or .ina nna:!’! .pips *i^nx /2?’is aia

.pax'jxtt? iáin ,pmi‘? p’rs nVsnP Tpni’ *idi’ niacxp pns’ .i'piix’

ei'rnx -“t'jsipj í?’Erjx ,m ^oi’
,‘i’>'’'

7p pia ,pipx’ írxpixs ,iisxsxi pns’

amin 1906 ajB-a .'^pp’’? i’xa .a^nsam ’rxaax .a’’?! laxir? .‘?xö i'jpt''? .i'as

í?5r i'?ap aoaan np nantt^a xiaan na'’'7a "pim fiin,/ anaa noaan npa
m^pa nmp sm aa nnns mán o"2? noaan np .na’ioa naoa na’"? aass?

.D’ppta'? nixai^n ntr'? ,‘?xnp pnx’i .a’n iPia .a"? xVa imo^xia ion

np naaa 1922 nao^a .’a’pp ’anpn pio^a p’ i’aaa piu? noaan np
imppai mm o^iaV’i oianan P in’aan P''?y To'rp o^pp amia isiaa noaa

aoai^a ]i5;ao^ ain nm mán o'pn Vo? ’amin namaa .poia no^a oianan ^12?

np .npammixn n'?npn in np wxi i’axn apj?’ n lann nmi:? p .n’m

mm 'n'?p ipa n^mpn pim noaa npa nip adatra mán o"a? noaan

.msa ipp nmin np"? nswn nos'? isn 'nian noaan np raai

nti^ö

an’npia aoaa? mixaixaa onm’ ’"s? 1910 naa?a apm noaan np
naa — Vnaioa? imnx n spaa .apai pxxs rn ano’pn .mipnn nyian^

mpaar m’an’apaio p ’a?xin ain pa — oaxs ’axptn’ nw’na pin ^a?

np "amp .oxoaiaa Pin P naa — Vpais ^xiaai? ,x’^T>’sa^xa nm ina’a^’

l’para’p im p np ippai 'anxn "axpíia np nm maiirxin nsapna ,noaan

nx mx'? xmn ppiya’p nn p ."onaana,/ anm’ na ixa i’mxsmP
a?xa'7xima !ama> nm .(trn’p) "la^aa 'np*! (nmaya) "ina?n// opmim
ipmip ."DmaiM nnax// Da?a Dpma?n miinon nx lai’x :npn'?paioa

nxaana .n'anpn n’ps inp Dpnia?n pa"? i'aip nx i’pa?a’'>n im p nnn.

“ananna? nay oisi np 10’ aa^i ixmiVipa niaV iaj?i am.waa losnn'a mám
IP .pipo ’xnaa^ naVa^ n lanm i'’pa;a’'>ai n^n na?a n aaa ’p pa inxb

'1 .appam '>'aaa 'i ,poar ps nopa? na^a n nm noaan npa D'’'a'asnan

n'aisn nan'aa nm ny .an'aa pip ,dpso nana ,nan ip'an — i”'ap apy’

.apx-'ana ia ,mxa^x pnx oianan ,iann .nxix nVy n'>aa?n

ao
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apy*' fi'a

üwsn aima apj?’ ’n’’í? 5? I9 i7 na^a opin noian n’a

miB;a S’i2;in .onan n’aia!r;a lai ,20 'oa í;’p aima laií; 1934 naira .4 '00

*l^n 'i‘?ns ! n’a:iDn .^1112? ap5?’ ? lo^an ’pv vnx ,vini:? pns’ ri’n

.npiai aiy "raa Kapa D’'?''nn asm "iiaj? in'?i2?,, aa'ra aas ^aa ."rKn’a lanai

nnn’'

iH’n lao’a .1918-9 na2?a ,nawKan D'7i 5?n nanVa *iioa aoia noaan n^a

la D'’'?‘7snaia •n'naan rcoaiainaiKn n'rnpn K’ira tao /r’üwaVia 2;t’Kb

iri’aa law noaan n’a .o’aap O’amo ,D’'?s'ia ,D’'7aia oa’a ,asoaa n’2?’ana

^2? aaa ‘?‘?n n i.a’n n’rnpn aa .D”naoan n’a Via ao”aia V2?

V27 onaaana Kaaa laaV ,iai’a ni’ ’a’a /nV’snn ’asV ."nK’aiVipa ’aa///a

aaaVo’iK *iViaK 'a aa’V nina2^a .Vaaa ap5?’i a’V oipaKa ,aVs”a ina : o’aann

anaa ,isDaa noaan n’a nK pa i”ü 27aVia o^i’kV .’"2;a irias 05? via2?n n2?as

flViiK -wa’n *101’ : D’Kaa .n’sy amo ,oiKap aiap’i naa K’2>an .aiaa K’iraV

.'Íi5;a2? Vaaa -VKiatr ni’ ,Vaaa apy’ ,'i”D2?aVia paaKa sayin ’aan .aaa’s

nanVa anKV ,ap’ya ,iaDia n’a"iaaK maxn ^o’aap nV’sn ’nai 2?aaa ’na

s.aanyKan oViyn

VKati^' n*iTy

-40-a n’n o’aan.a asoa .v’aiaK’ Vsia2? :a"i’ .82 aaKa’aaa ^Va ainaa

.aVsia Dán a’aVn — oiaa i^a’n 'a ’sa Kaaaa aiy2; iya2? a’ayai nnaa i’a .50

! 1918 na2?a aoia .Ka’nKSKa iKnKa a’V 'a Vty noaan n’a ,nnn5 íimay

2?aaan Vy 1918 na2?a D”p n’n .aaKp p2;aiy apy’ 'a Víí; sin's ty*nan Ja'S

1”D2?aD3’'? VVn 'a V2? laor Vy npin ,ppn n’2 !"n2?a VniK./ noaan n’a
‘

72?

2702; ,a’Kt] nu ; aiaaa ’aan ,nain’ ’iV n2;a 'a ’"y aoia ,v'? n’i ; nK’aiVipa

np''3n n-’i ns’Kaa ainaa ’oaon in’aa ,aa”naaii a’Ka nns27a‘7 nV’sn n’aa

npii) üiiinn it’q ; 1928 na2?a ,]iya27 pnx’
'

72; ’aasn in’aa nnsa pns’ iü"y

! poaKT’Va pnun ,i’2? pyao; 'a
'

72; 27aaan n’aa 2?a’27 ,1921 na27a Vnn jPnP

Vnn z'n’aason// nVnpn a’aa ,aüia VKpm’ ‘

72; i2?aaa n’a naa pkrio’ nuia

.1906 na27a

ipintan ifinn ''Vyis Vty íiDwn fí'o

noaan n’a nVnana .a’yao; D”nan D’Vyisn aia’VVi nV’snV loaann ia

,2;a’n .nVasn tioi’ ,aia panK .aaaVK aiaaKa .pVp in’VK 'an :i’n

.ma ami vaiw apy’ ,’2?iaKa >101’ .'r’aiai’ aiaaK2? ,27a’ia n27a

ao
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n*'B5'n'UTnKn nnsnn

,(n’:iír?snn Dmn’n '?i2; nawia oipa) ^^ü2?u1a3 n’n iwsnn "o^nn n’S//

,1905 nitz? ly nmri’n nPnpn ns tr?üiy nr "n”n n^a,, nsirn'?ip n’jrn, nnsa
n’Di'7aiKn ^n:i ay .nm ’ano m2?a onapn ’ii’s ns waT mnü’rirn au^xa

"Xi2;np man/,n .D’nan miap*? nixnn n'jnpn ’?y n‘?Dia ,axivn‘?ipa n’nn’n

mán* napn y’sn u?’Ps?n in 't .1836 — rspn maio a"mm 'x óra mcni

nopisa nwn la .n’'?inai '”i5?a iian’? ,nn’n pa /m’panaiz? "D’nan nP’an

ippmu? ’sa pipíin ’S’so ’nm .tt!”T>'>ai nnaya ainan "man,/n Pc? iwxin

na’i:;’P niir^a nic; na nsoxna X!:;np mann :XE?np mann nopiaa

na’U^’a .o’xaj mia^ n’paiia onan nirair p ts;') nna’ na ntrx mnva
"nyx’np,/ onn'? a”n ián ^a íD’nn nnan nVap ^5? di un’ it

mp’aa n’a”n n’nnx anan an a’xain ! 5nai2?a 57P2? ’tö n^ajp (nana)

anaai nan mnaa 'rso'? "xu?’ip man,/n ’ian "jy nain ; mnau^a a"na^ a’^in

m’au? i'?sx j’ninP m n^in Piy mpaa na inán 'rai nap m’ana
nym .nPinn nanpa xxan'? a’a”n a’nanna a’itr? ix inx ."jnu n^an ‘>s-'?y

n^n axa iiyai"? aiiy nnn ma’ VaP ,a’nann nn’ nx p’yi’ ana nnx no’oin

i’anx'? nxn'? "mian/,n ’py .’xian ^laa niiya n’ i’xi a’iann p inx

n’aa pia a”p‘7 ly’ sxiy’np mann ’nana inx "laai ,n"in ,ax !a”xiann

rmya,/ mD"? ly’ a’jiy yanx"? nnx n'D’t£?'i'?!y„n iroaa as ’mi ,Paxn

nx ’aoa oip jnain — manmr-n ."mann

íl’yoa í "man„n Px iPapn’ xP rnP’i ,u?nu’ — laPtyp ano’ axa ."man*n

mP’ax ’"y "xu^’ip man//n an’pa a’a”nna Pa"’Dnan Py a’ainnn nnnxn
»lor n ,"píyxi (’xaj) u^’Pyn nn ja’ainnn pa .mna aupi a’non

Pxiaiy .tan’na Pa”a P2? umn ,’ama mra ,trxi niya n .pa Pxntz;’ ,a”n‘p

,"man//n Pc? ’ityn opian .maty nnaiyi a’:c?ana myi -nitznip lya .pn’na

npaP ty’ sa’íynn a’B’yo iai ,piyxnn pipnP nma P’aa ,i877 — 1847 miya

wa’nty a’nm’a xn nanamy nyiyp ty’ .xin i’yn ’atyina xP ax iP’ax nPin

nap snxnP "man,/n ’xai Py ,p laa .n’yaiy a’Pwn ’naa anPnaP nann

.anaan Pa Py Pár ’aaa oip .nan n’iPna lanmy’ a’mn’ míyy a^naPty

nor aiPwa nnxan ."mam/n naiaP maim aiPiynP laspin ar a’tyiPíy

ixPa xPiy nPx Py as Pam ’aoa aip .poan innám "man/,n opia nma
"a’ix’a ’n* n’n piyxnn oipn .nan m’aiyi a’Pin mp’a nnsaa an’pan

nPia n’ty’Ptyai .yanxa aiaon Paain n’itya PtPi ax .lyxnxi 36 ,u”n ,Piaa

raP n"TT P’aa (136 'ay) mann opia .my mann nmP Papni xPi innan

Piy naipnPi n’a’n xPP .ai’rnPa nPx — *ioa nxnPna n’yn nnyp mann nxa

,"man*n Pty ’y’ann opian .i’yn Pty n’aoan npisan nx amxna ,a’ity lyiPty

no
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.nnxnnai n’^aí?3 n^aiipn onann niaip .nnwina dj anaa ,1901-2 mtpa

.nj3inn a’jsn nípa ’"5? D'>'’n3'’a niPiNtp mann íupn nosin ^5? ü^nin

1882 laaosDa 27-n ara ^a-’aaaa .mnaj? ni’msai n’iaaaa aaai iiipnn

: T’S/a m'7npn ’nip ra a’mna.T a’on’n anian: a’jwxnn a’ja’on a’saia

irxpass tpia'7’n ,n:x-iip-DiDSDn aar'? niwxn^ nsaaxntp nbnpn x’iPi

nasan nauna 'inairn'? n^oanianixn n’rnpn im"? a’nn’? aao /niP’s-nxn

nas: ni’r’Síin .n’oammixn nbnpn ’iaaia inx — VsiiP’ umn
l’a'?y-n’aa niPnpn wanirn tat imxa .s’ir/w "jip la'rnp p amipn ’"y

aa’tpp i'raian i'rxiiiin i'jisix’’? nam aip-’s-nxn ipxpass .n .nnwa

nbnpn tm aj xan’rtp nn’n nxsinn is jíinapn n’aa anunjnn ‘ry "man/zH

mtya .nnapn apa "B’am xPa ‘?-x„ nVpn niax"? ’xtn u’x n’xoajjipn

»3a aj aaina — rn a’jpiya a’inx ipu pmiy mVxiy miynn 1882-3

noua npjjinn nstpa ©antyn’? — laajtp "xippp man//n xsn anaipa

r.pnaj — nasan "ry annjy? pau nou i899 ajipa .anay'? «idij ,aiasan

axs aaaaaa tpia’®'? mjjan *ixi -aaippa ax nam xtppp mann a'jnan

napiapixa mosna ,’nn m ‘rtr? laiírxna ,B’iyjx axiapiy aaaa aunxai

nmjoaa bpij-ix ’jip i’jya 1890 aitpa 'rnn .Bj’njn'? nirm ,a’aipan

.aPin mppi anny lyp'ra t "xiynp mün,/n

miayn .rapy ap amjaV natx ap'rn "xi2?np man„n niyai 1892 ajwa

iTsu?ixiy amn’ B”axa'7 iwa pa apson apo atanaa ír nsipaa a’Vxpion

B’'?in ap aapn "jy ut'jj ntpa ann ypn 1906 ajíz/a .’a'jtpaan aPinn apa

nnasj TP?xn a'joiai 1928 ’xa unina aiyjan'j "jnn irynn npa mm
B’^inn ap axisn ^isp a’^jin 1639 ,njiirxnn najtra /i’jap nai "nxa-ian,,

man»n nj’.un 1907 ajipa ,iana»:/ai faipaip mn ’"y anajo? onjan '?y apin

naiaai ’?axn apa npnx aosip anina yn’ni aimn jman ax "xa/np

anpaan .nnsipan aixi ’-a'? noaj xoaipn nasa .apímVs pip "jtp aiao

pipT np nnaa/an trxn axa .xoaipn iia"? anpiana i^tp'ja? ^axn apa

ana/yn aua^a .naa? íioaa a^aaa/n'ji xoaipn ax nias'? np ’Xbii ,ni »ioa'?

apn “ja^a ix arD'’'?is anpy ^a^a bppx amn’’? "xa/np man,/n njxn

.’pin p'ra pixa Viap

laipa ayi ,oTia na/x pma n "man,/n nptaa maj 1921 laaosoa

ann ax ina'? aai'? naxn "xa?np man/,n ."man//n amaya aiipn niaa Vn

lanpy auiy apanx 'jji'? a’ji'jixpn n'rnpn Va? nan iVp’x inpaa .m

'jyo tn'jn anona amip anVa?o '"y "man«n ajsip 1931 aja/ai .apa

a’"? na?pp :"man/,n ppj .•i'7T’'>x inpaa .m a-m “ra; ("noms,,n) upin

xa/np mann,/ s "man„n axnpj 1921 nja?a '?nn .ona na/x p-na n iPTani

Dr. "Weinberger Mózes, A sírfeliratok szövegérl. (Dr. Lövy Ferenc Emlékkönyv, (25
Cluj, 1939. 31-39;

ni!<7a DiP nyírt apy’ .m .vpiyp ama .m oma .m naann iiaaP Pr,n nso

nssiiT ,i:"snn ,tií’p ,nvnyai«n ’ana nipa .m ’"y msp «ri idki .n,T’nÍ7 mát npaei n.m’

.(üKWi naní>’Dno3 B’ian,i miiN
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.ní>í;iü mán n’xmaaipn n^npn mo” njw nmxa ."ffosnimisn

9‘n arö ^D'^isn .w’T’a aiar "man»n ^a'^ans o’anaj 1924 ruT:?a 'rnn

nasit:^ V'i nii^A n,wa ann nai^ nna5;a mám nan dx í>^ia 1924 laaDsoa

,nn’ní:? n'rnpn .nasin am iT’a'xn naxm ‘rspin’ nanan .D’'?i:;n'’a

nnoia dx ."man«na n^apc? jimii'7na mtyi „wp ’soa asaa ,anx sV

.onu^pa^ nnx5;i "simp man„m n’soan onpisaa "manvn "tk n& B’nnx

nmsin may (n"‘?) mnan xm’'^ 76.000 miy’ip man//n nsmin 1925 nxira

u^ia"? — n""? 35.000 ,n”xy^ msna — '\"b 100.000 ,n’na ni’n^na nnwpn
nna‘7 nr ^ai .npis"? — vb so.ooo /n'’'?in ra’axi — vb 25.000 .o’any

.'?iya^ ,s’n íi’X’sm .iisn yaira ixm mn ax "man//n ’floan axan»

'\mm'> b3.b a^aipan amsnn í>s nns^ 12?’ ? nu’W’n nnsa nní>yiniy nysnn

b^ nntysxa tmi nrn a^iyn a’^inn ^is''üa annrai nnp’ manna
maa'7 axnxa "si2;np man//n ni2?ai 1927 nit^a .i^k nmsnn moa'? "manvn

ny'xsx nx!y nnma .1928 naaaaoa i2"a nxnx T2;7nn i’a’jyn nn .nnap nn
nixiaVtOT na^nn ’aV xpiK’ anax ama anapn nx mxaV "man//n

m’ixn nx 'raa'? amaxan ^ai .nnapn nn nanoa mainn a’u^’aa n^’Vo

naxan non nm .más nnynai nys ana ns^yx anapn nx-'a .inina i'xy

nna"? ixman mtya’n masyn. x"a./ to^inn raí’yn nna napink

mx^ nxn’ya nitynn n’ps ’"y ixah xxnn inaiy^x ixnys ^mx^ nxmsn

anmxaa nynan"? anainna as’pn^ mtxn ^aa"? iiaa mxsim ni^yann nann

napxi nxn xxam ipxx’ anax aima tio^xm a’nn n’aa annap nixaVi

ra masy .mtxn nn'?y an’by ntrx anyxi anpr masy anap nyaira na

!?ax X"snn nxo;a ,iyax nna ix nnyn rnuxi í?nx maaa nm^a aipaa nnx

.nxxi'xn’ no? ^sai i’^n aiaa no?ax nxmyi ixman ’xa ba an’'7y ixt£?x ’nxi

mo?an‘? a^nxu? '?o? naipn^ noa aiao "xo?np man»n nampn 1933 nxo?a

nyia mna'? na’xnnn nxs’ nxo? nmxa .nsix an'>'?y ’xa^ "’mta//n m'jn

nan .mon'? nxo? nxa mx^a Vxi'? "man^n ‘70? "xain nao nxsna '?aa’o?

.V’annxn rimi Tia /IxtxV o?t>x^ ,iao7X^ o?im^ -’sxan apy tTyn
— ’xxinym ,Dna no?x ’ama n — nntan ^0? ananya mx'x xsn laon

C*.iaxo mám naion

jT'jn^X:K''3n Ktsmp msnn

a’yanx itraa .1921 naasia mon nm'rmnn n'rnpn ^0? "Xtt?np man/,n

naoa nxxo?xnn nxo?a ^miap nnyV npí>na pn n^npa na’v nnm nxo?

axma iio?xin ra'?yn nm -nma »!?u?a — 1944 nxt2?a .a’iyan nn na anann

aima nanx np^n m’’? n^ap ní>npn wxa 1927 nxo? ano x'janx mxxxx'ixn

liaa n’pa mxn natrm anna no? x’^y nax .onn nnap nn maaV inxn

man«n !70? mnpyn n’mí’xya .xa ^axo? nsxx-nxasn nxnapn nna x^nano?

Mózes Elek—Szabó Imre, Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában (A cluji (26

rt. Chevra Kadisa száz éve: 5597-5697/1836-1936). Cluj. (n.d.) l-1394“l-lí«
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.'“ivi’n D’írinn ri’aa n^soa na^an n’saw D'''>js'?i D’Vin^ mts :"Kwnp

tpiin na mno mts iVap mn&tpa n’tpan /Ti'?nn nnv ayian^ mt?

Ilin ’a^a npon"? yv npbn ,d”35? nn’aí?n nipaV/a'? nssi "manz-n .itpiina

.np^s'i' HM — 60.000-a Vu? mao .iipaa"? nx^a ni’s m' iwx ní’X^

zinipxi r’ooa nura bv! ananna "D’ipi atpiaV ^D1a,/ apin 1939 aarn

*nx 'ta .aitpa niip na .smn ama onn nx "manz/H mu?nV n’asíw

nx »n'? 5;n nbnpn bv ani noían n’aa isoxnn 'wnp man^ni n’rnpn nan

n’m'ioan miyo?! .n"? .nsina im n’sa tn zHíc; .nmxa anasi.T '?» aiat

.n3w ‘?aa 5?aa na^nn '•'man»n bv

n»a .aT ain '?u? ínysn ’s-Vy n»xa 1937 aaipa jwm ’iasna lys

miawaa ipsnom (vm ,]tn ,aaV nipasn) b^ anian "raia n3“ia3’i

-- 1921) nai’s t'jana : "xipnp manzzn ’t2?xa ."man,/n ayaa a'?73ia n’ruu?

vm ,(1941 — 1926) maw nippa ,(1926 — 1924) írnn í?ia'?'>i ,(1924

.(1944 — 1941) tpxanxn

íii''iw a'fiyj Tia*i«

,n'?ix zTíjía mmn’ D’tPi Vtp imx ptPXT ii’oi nipyi i889 aiipa

ninnya nspm.i n’jann .nxta mwnxnn naia rya '“ix") )nb mn’-x^n aiasn

pn iwa tprxV .n .5?n'' ’aiP’üix nnip ’a ,xanxa ipiPp’a ’"
5? nnaawn

.a“T aa,T n’?s;n I89i natra ."axn'n'?ip„ imyn ’st !?5?ö it íiujixnn ^>
5?

tmx Dpin 1895 niwa .mna ,a’tt?3n nunxnn mi nx i^f’X W’nna

.ana nmw’.T ninswan npisa ^5? bpT\b naiaa nxivn'j'ipa mmnn ama
niipa .n»’s-’txní?xpnxD 'ain iixixn 2;xia maj; niiiipxan a’:tpn awana

nir 75? iinxn bv n'>'?x’sion nPi5?B,7 nx ,n^nn?? ibíxo .a 03.7 mnai 1900

nina”! 73ia3’'T 'ain bv nau? a5? ,7a7 ^ 12? waxí? ,“nipp 7D5a,7 ,aí>ix .1903

1944 natp 75? 1903 naipa bm ntn imxn í5?ö'? -7”ni nsoa nx nt2?’7p,7c?

nn'jruna .a’^iaw na nvna vmiínx ^2? u?x.7 ’iuDaa ,X’n ai nnsoi ntpxa

a’©!*? "mipt atpia,, 1931 nnpa ,ti37x,7 a’pn 737a’'>3 73ia3’'T osn

lais? i73i!2?x7^ .a’ii’ax an^’ a’7iP5?i nxa^ li 5?a apm 1918 naipa .m7ia^3

xsa 1921 na^ai ni’j.apn ’nip í?b? nwn neon n’a bv an7n,7 7nxa ti5?an

nnn nn^n X’.7 .7a7 aii;^ isn nna”! 'am V?2? nm .i'rwa piaa i3ia» nx

mip’aa nmxn^ nn in’i ax ’a „aa’pnu? a”Pxmon nnoiaa pa x^ n’nn

,n3i2?x7n a'n5?n nan'?aa .naann ninna i77a5? x’n .mppti mnsipa ’naa

an 73aP ,*i7in mán npo,7 ns?"? 73X7 x’n .a’a’VsP an í?axa 5?’x,7'? naa

75?33 ’3a^ npio)??! aipai amn’"? anaxa anin niran x’,7 ,nns7 bpb

atpaa — ii37x,7 B?X7 naa?!’ nn\7 .nanna nais n’.atp aipa Vaa .amti?

1936 n312?a .,73177.7 7’5?a7 nX 7773 73333 ,n7X X^ .33? — 733? a^aaX

ainaa3? 3?a3a7 nx a^^xn ann aa3?ai nv7 ,)i3axn ^ 5? aian aa3?a aai?

nx ,3?7na a’pn^ n’^s73? )i3axn as"? aas? ma’n aiaxn .rína by bxb

na



npis niiDis

ain nty d’ju; nipa .tpnan rs T’ya n3a3í> o’iss aima i’nnöia

^waa ajna”3 ’Mb .nvi’n nson n’a ^nja /nnst .ai aí?p’8 in’nna m
íTiiara .anaj’i nra .afr aan a'?ninV aty 1935 mm ^nn .Tinsn

Vw n’^iian miayn nx n"’n ns’su? .ai i"i 57n lasy "ry 'rap n’tPiViyn

D’aiao íinnx ninsira laan .iinxn bv larp aiic? o’tyan i?yaa (".imxn

Vb; ’njB^n la’spn .713 n’n nnann nsoa -1939 naiya .pnxn naia^ nnaa

nsiap» iiSTxn miDaa nansnn 1939 raira 400.000-3 aaaon tinxn

i2^’ann» n«jy amn' /n’y.i nansa apa"? n’n m’psíiaw "o’T'yyn

D’t'j’i-i mn ori’aa an’yyn npa p laa .nnty aiay .nnoiaV nus^

ornyB? unj D’T'yx n’trana .imxn "ipa/p nua niyB? naa"? a'rp ixsaw

lamn nsiapaB? D’xsnn .Dn’nia'ja anP mpp naa n^x nn'?’^ d”bid

.msnni n^xisa mty in"? P’B^im ,Dn'?'>3 m’rsiüan nx mnnn D’B;jn nx

.*103 i’x Dj’n ,DmB?n'? iiay’ ’yispa xsniy p"? uxt ,p Ja3

öPpT anö JT'S

n’a, — psnxa aima ."pis Pyis„ noj3n n’a nsna npin 1928 njipa

."Bupr atpia

B^-cTin'' apiíip ‘ftsttV iDja

naa ,njiB?xin, a'riyn nanVa Din oy 7oij n’ain’ on^’a Visa'? noian

onmnB? D’iV’a dj noian Vsa nni’ mmxa nsipna .nanVan ’ain’V aixíV

.tatn nsnaaB? i3 ’73 ly nnsnn loian .D3unV jixnV iVb' xV nVia’n non

.D’uy IX D’ain'' D’iV’a VisaV noia opin nuiiV’ojna ’iy miyy yanxa

aj’vjn nipxa .nViaV ma nii’nty nxirnVipaB? ntV o’sjioa un nVx nnoia

iDian a’mn ,*1033 ona lani nVx nnoia niViysa i’jynnV V’nnn 3"n"ixa

imaa .n’yispa nV3B?n onV njpni V"jn lyun dipb?V noanm i’niViys nx

.mp yispa nippiV myn’ipa Vxns?’ nn’ys ranV nn’n

'la .XS1J T>yna naVa .on’aVn 5 ix ,65 napoa np la nn’aVnn nsoa

anp iVp pb? o’axsnxpn nnaty nsin’aa r? 'íJnís noian D’pn njB?a njE?

ni3oa Dsno.-i noian Vb? ’njB?n appnn .v’pn ’b?-?!! nx nnV’ nixa yanxV

.niB?V n^V 135.000 Vb? opoa "ixirnVip nnn’ nsnnB?n pb? Y'V 460.000 Vb?

ö'Vn *iti:?

n’n Vun nxia ."D’Vt ntiy« npnsV loian nns naiB?n n’Vxpio nVxB?

ninVn Vy ipsn i’ ''0b?is D”jy nnin'' — nxivnVipa dj lai niVnjn anya

Dr. Eisler Mátyás, A Kolozsvári Izraelita Nöegylet Tizéves Története, Kolozsvár, (27

1906; Dr. Eisler Mátyás, Emléklapok a Kolozsvári Izr. Nöegylet Negyedszázados Jubileuma

Alkalmából, Kolozsvár, 1921; Dr. Weinberger Mózes, A Cluji Izraelita Jótékony Nöegylet

(1895-193 5). (Zsidó Naptár 5696-1936. Kiadja az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda,

Cluj—Oradea, Lax A. Salvator szerkesztésében. Oradea (n.d.) p. 52-55.)
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mitpsia "n'>'n itiy// .nma nay ’iytp di’ '?di o^ms o’nm m’unn

v^Kh'>'\^\ /laptn apy’ n‘?sinA nn /in s'>'?''s n nwa

npi'rn m n’a tan (mmn’ n’tpj ims .’ m 'aan ,nt3W

nx noa ,aa psna ,n”üaD d^ipixi m’un ’‘?ya .a’yn ^jy 'i’a mai:n

ontpy msa ipi'jipa ,xaMi'? ,1939 ajtpa nny// aoian n’*? on’mana

0X1 mpai mpa "ra pia loian .loia'? r''? 670.ooo lann nmn’ o^aipi

n’nir? íioa mao i"? aspin ,iiay'? ixapn innipsxa i’xa^ nin
nwnn iTr’nna .n’a'? n’aa vVin nx nnaa uiiMa -yiaira yiaip na yap"?

nipxa ,n'?ix .loian n'rn^n ’"y insip’ip nawna 11 misa pnxa nno^ o^iyn

misai nai ny’j’a yapp in’^sntp naa nn’ /O’ays'? ,m’'? i'?apip nn"? nann

D’oan ’Vya bip mm my’aiz? "jy lai"? xVíp .inna^ on m inaiy n'j’sipa

na^’p nnn p laa ,no3a.T'>aa iima '"y Pys non m'7’aj„ nisip .i’ya

.'omax np// íiojai n’a ’"yi ,n’naDn n’xomjipn n'?npn '?ip nnmoaa

1X1 "omax n’a// nman n’a .n’a’i x'?'? ,D’ppnP nixnPn la’spn m'inpn

.naip mnnx'? uati’ mix ’iaiy D”iy» la^

írsaí? xön»

'iiXii xiP’ip man//ii 'rv nmiDaa niwxi'? ,1921 niipa nioia ii mán
tnaP 11x1'? tiiiann moa .n’xaxy nan'? nasn ini’ imxa ."n’oamn

"mi'? xaia// mán .i’yair? D’binn ’naa itaipixa? n”iin’n a’‘7in‘7 i©a

o’yaixa .n’aipan no’Dia’nx'? finoan o’Vinn n’aa iud naoa na’pn

mnoa O’im Vip nsiap .lara ni’ ’ia D’iipan D’^axana iini o’nn’ o’B'an

itn .y ,1'raim .ly .ii 'ain :i"i’ :niinx i’aii .nxtn n'iiyan ipxia niay

/iPTH /iPxiii’ii -TaiVii /iioVa /p’iix /ona ,i:na /”ia ,i’ii .ip /i”ns

,iPdü /Vnw /lü’aip ,inasintp -f’ai -^xa /i”iyiiaia ,niip /"laxp ,iaain

.0”11

tnini Qi^in íip

’iaV i’yn min’ nx p’oyn ixivn^ipa ’iin’ o’Pin n’a nap.1'7 ii’yin

napin ii92 i mipa wyi o’iwxin o’iysn ,nx ,naiipxin o'iiyn nan^a

-nxn xiP’ip man//n X’iPi ,ia”nmn .a ."’iin’n o’^inn n’a pa*? mán//

wyi ii’yin nxana Pnn Pxa .in iPaiai'ia iiiixtp .ii /"n’oainn

nnann oy /OiPinn^ 'inn n’'?inn n’a i’Jy 1927 natpa .mapn pa^ n^iayn

taiaa i:?iia mann mipi*? ni’ayn nnaipan .i’oipaip ni nnatra Vs? n"?!!!/!

ly ipaTa’!"?! niia aima yintrn íznian .O’^inn n’a n’ia i’yn

iv'i’a ny /ptn nsnaa /i’Dipaiy nnaira nain /p laa .tpiaxo nxi amin

»lDi’ .11 /piin '?iy na xini X’iwa mna mann .n’'?inn n’a naia^ i"^

ni’a) D”iy xan /inaaxn loi’ .11 '?y Voin mann nii’ata i’pan .i’otpatp

no’n nx n’in'? mann nn’'7sn maaxn .ii Pip indián nnn .(pii’-i’ia

V



npijs iiiToia

Dvs) s'tn (Tiö) niPö sna? n’ .D’iaian ^aa r’nin’n d’^inn jT>a^

— ’xta anjKttí .mi ^xs .tt 'sna ,n'nayiin lyi i"T>a (a’ax Vaa

.D”aoai D’^jaa D'>i''j.y^ T^yi’ .th mv] wia^’i oinan .n’xstn ara i’aya

1928 mipa .inpmnai D’Vinn ii’a napna /tn aa ,iaan n’an^’oana m'^np

D’^in i639‘a i^saw D’xsn n’atpi ans nai "nssia»?i nnnsa

ntpam D’tPi'r.iPi i’n omn’ v.b n’^inn í’aa nnx o’yaax .naiwan naira

D'-Pinn n’a .axirti'jip ViP n^iaa"? pna isaa? 'rsaip’ ’aa la’nsa — aninx

•T .ni :np^nan tpxi) a’tpaV mp'rnan i^ya iai 1929 aaaaiaa 10-a nnsa

1’aan .(r’aipipan m) laaaa^ np'?nan -(amaaxn ni’ .tt) n^a^y*? -(a'?an

ns ^’an^a as n’n n'sai ^’ax oaanan Vip w’aan ’s-Vy naaaiy nipxan

'"y nysia in’aaa? mn nas is’oin ,na’s'? ,mn’n B’^mn n’a Vx n’aisn

mp'rnan .axa ana 1931 aaaaaoa 6'a ^a^a fiaxn .aonatpi o’iaVx D’oaanan

! amxa anr ,nn x'?’a .m) nra’aa m'?naP np'rnan : laa ia laaiiptp niipann

.m) D''mn'>a np^na ,(^axp .» .aa) o’a'?’ m'jna^ np'anan ,(wan .x .aa

.íix m'?naV np^nan -(aaaaa’i aaiaa’'! .aa) n’aaiaaixn np^nan ,(Dxn ^saa

m'rna'? np'rna.a .(ra'raa'na pnan .aa nnnxi -v’aipffi’ia pnan .aa> iiaai tnx

D’^aiy npPna .('rai'? »i'?nx .aa nni’ mamxa D^aipai aaaaa^ia .x .aa) aiy

napin n’^mn n’aa .(tpp'rx im^pa .aa) nm'?iaix'>a'? np^na /(u?xii ixa"?!! .aa)

np'rnan .laaty iyia'?’i .aa in'?ni.aai inaiana ,anT>a ip’an ai’x nai naaya

n’aa i^ya n'jx n’xsia^ *1011 .wxpaxs naa’x .aa ’a’a naaa nnapiaap^x^

ni'rna'? npPna) aaj’D i^ox"? .aa .a^s^'i ii’ .aa ,’aipy’ íioi' .aa :n’^inn

.aa ,(nm'?ip’a'>j np^na) ipxpaxs aia’ü .aa .lyiaaxs fiax .aa -(ni’a’is

.axiix i^ox"? .na .ta laa .(nnia) ox'? x^i'a .aa .(B’aP’ niPna) w’p axsax

B’^inn n’a a’-"?;? .aa'?xii ix’V .aa .xi’xii aiaix .aa .aa’aa'?!! *idi’ .aa

inn’ns nva D’'?in d’s^x nyatpa ani’a ^b’b B’Pmn n’a .noia n’a npm

"nxsaa„a ’xisa ’?isd i^apiy n’^m 3i.496‘^ *1012 ,1935 ’2i’ ay 1929 aaaaiia

n’aa la^ia n’a^’ 503‘i 2200 j .a’n n’^inn asoa i936 nitra .pr pás inixa

B’binn 'jty n’tinx O’yaip .it nsipna lyxia d”2’xa d’mw 1901 .d’Vmn

.xin.u^'?a di'?tyn xV*? ’xisa ^isa iVap d’imx d’iram mxyinna p^n pa la"?!:?

iD’ii d’soan .a"í? ii’'7’a nu?ana B’!?inn n’a n'jninP nPy ní’x d’Vina ^isan

'?iy mao ipiaa n’n icnin^ n’'?in 30'a 'js'? ’aa .n’2ii'?’D2aBa ’ain’n aiaxa

.a"*? 50.000

axirTi'?ipa ’ain’n d’^mn n’a ni^iys Vy d’aas 13’a’a rn aan ii’aysV

aay aai aru/n ’Vx’xia a’psn x^a d’^inn n’a .1944 ay 1935 ’ii’a "rnn

n”2ia’yn mnaVc;n ’"y d’'?inn n’a nx^in nxiirn anx"? .lai’p mi2? Va atraa

dpin d’Pinn n’a a’^Vy .nna’aoi a’yn ’‘?in nx natp"? i’isaai n”2aian

i'rap pl ,"mnx,/n yppa nx "rxas;’ mia laa^ iai "anox aaoa„ d2?a aiaa

niya .aa aam aia Vsaa .aa 'siasn npoy aiaan napna .n’'?‘?a n'?at2?n ia

.aaaai’i



n'’'2N^HiDn nDü]‘?n

a’jimnn onysn ns nwy'? naa “isivn'ripa m'rnpn i;insnn i938 niira

.nsi’i paixa tsisa ara n’anm la'rna? ,np'?x’siDn npyan flT>ns’?

imona mnpa ni?í?naa np'?i<'>sion niVnira ‘?'isan ns TaaV nn’n maan
n’?5?si nay i'js noanniz? D’imín nnoia .n’j;n ni^np

Dpoa p'jnV pl ny’jn ’iü’ü'iniz; mtyn ,ia'7-’s .ni’a swu^í’a Dixn

'iipn m^npn oaaa .ayn asan iPaoi mtj; c^paPa ujajc? a^jj; dj ph .o’ppwn

.raicani ®saa ,'?sa^ laxy '?
5? m'?npn i'?ap ,sisw'a'’Da i938 aaaau -npxma

m’au? mnpa n’'?s’siD np'rna o’pnV /n'?iD’ noina am.T>'? noais nnaana

i’ayu^ aon ni^’aj '?© pja n’pn^ .np’js’aion, ni'?sw ^a niiana

nsrai mKVpn^ nas’ ’iin’n isruna; la*? jisa'? -n’an nispVn n^anxan

n^npn íupn nx nw’tt? axirn^ipa n’xoaappn n^npn .fix'? DJ’anV

lij’na antt^a '>"5? iu?ix íznnn rjpnn .y'an. m'riys'? ’pin no’ n^aanV naa

iTOi tnnn ippan lao ^s? .1939 nac^a (19.668/1939 'oa) ’jann maanni

.ntanat n’na’ir^ mixa np^x’xiDm np^a'?an npyan m aias^ m'rnpn

mwa "jnn sanxn .ma'ipn ’nir^ p'jn'? m’a n’'?x'>x'ion nati^Vn ai'7'is;s m
nawxia nsipna .1944 ’xa aj? 1940 aaaasDa : n’!!???!! ,1940 aomx aj? 1938

tí?xa ^!?? pid'tb? nsipna laoais n'>'>a'in’"’a3x a^pin .niaaaa ?iaiaj?n n'pnjnn

nií?!^!??^ n”ai?i’,a D^ai??!!!?! ip"?!?? 1940 aonixa 8"a .laan^'J .'lann nV2?aaia

D’Tixaa aanoa n'>'?X’xiD.a nair'rn a’spn .n’jana amai£?’an'7 nxana a’aio

na’an ,aon mP’aa nsip*? np napa'? xxi?i2? aiaa n"'? *i'?x níram a'>ií?i'?i!?

mo’n ason a’aa ?iax'?a n’a napn"? ,a’ain’ aaia"? ,?ia''oaa''PX?i ’a’a^n^

p,a D‘>'?i^j?i2? nma,’^ n''Dss?a ni3i?i'? ,ta laa /n-’Dan'iaaixn n^npn a’^n?

1940 aaaasoa n’ip'j’Daaua iiaVi?;?! íjiVn aj? .n’iann anirm ax aax^

n’?i in’i TX pm .?ia2?'?.a r't'nj?sa aj ’aio’ pj’ 2? "rn n’XJ’Pn aa^n?i.a aix^

aiaaa anana a?pra a”'7X’xio a’j’jjia ‘?isan aia’ii^n .aa’.a naa na nann^

n’jní’'>DjaaV ’ajpnn iia^irn '?» ino’ja aj? .npaipan m’jnpn tmona anx

inax apin ai:? aj .xan n^jjina aaaa nt unjin?:; a'”a'in’*’DJX avin itaain

laaaai?? Országos Magyar Zsidó Segít Akció (OMZSA) a???a ’Sax V^a

.nnjunn n‘?2?aaia Vty njpj?n npj’aan apj? nmj?nnt2; npj?an ax aias"? na^n

n’jn’j’Djaa '>aj?ai2? ap^x^xion aiairVn 'Paja lojaaa amna aia’oja aix"?

’aatt?a^ aaaiaj? ax axaVi ,2?ana asaa paP ’aaa wa a’j?a 1941 aP’naa

.Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája (Mipi)-I ,OMZSA :a”Taaaa Bwsaia

ion aao?Pa «iias Pj? asawa aa’oaa la’Paa axivnPip aiPap aiPaja

.axivTiPip aiTxa naaa aai2?aa Mipi Po? ’saxa pjaxP a’Px’x

'nott? Paa ama’ ’sPx Pu? aaaP aaa ax laao? a”aia’"’ajxa a’piaa



n’í>K’sion nDi»í>n

ns 1938 ’xaa 29'a (xv/1938 'dü) pinn .n’nan

ns ^’aan (iv/1939 'oa) ’jí^n pinn .inaxnai mnnya amn’n msnnOT

i’nin (xv/1941 'oa) ’w^trn pinn .nnjiina n^a^am aiaxn ”na nnisnriOT

nain rn inao ik laoa^ ’a "ra ta’ssin n’iaaj ^ 12; aaan’a ’pm ns

ijpntz? maxn paya as m'?npn ía (viii/1942 'oa) ’y’aan pinn .mn’a

mjoan iiaa isxin amn’ .raii^iaai nír?p nan'ra insí> 1867 rutra in"?

pin .H’sa miaj;'? lo’ui (xiv/1942 'oa pin) 'sas anirai n’is’í”a-xaNsn

.nmn’ aiVvaa nny’i mn n’K^n (xv/1942 'oa

amn’n assw) "n’stnici,/ na’n amaai:? o’aiaa ’nbam a’aiaan D’pinn

mnsira ’b^k .n’mV’onü nnn’ 'ry laa ’^aVa na2?a is’an (n^a^an ^na

p’oyn'? ts^iK *18 D’iwi lasVin d^tut n'>'?yBa .ononD npa ax n^osn

D’masn ason ’aa aia"?! f'.v'rya ai’n"? laDn aaa «]iDair? poj? ’^naaa D”n

'?y .nai’i D’mn'» nn’a'ra aixa uriy ’jsa naw axirn'pipa n”a'?2?aam

liD'rtrn laja nwinn xasn ao’ia) .axp lat iia ,jixab> n’psan Vain ai'rnpn

’b'jx .^ste?’ ’a"?’ niin ‘7 (1940 laaaBoa nyxia n’in^’Dna nas?'? i’iyn

nni nmi ,nsann xasn ’"j? a'>iii‘?''onü nsaai mE?n nya iinn omn’

mian n’ya ’jsa ,sib’x ,nay aiVnpn .axivn'?ip^ m pi ai'?nin anya í?s

aiVnpn i^ys aPx’sion naE?‘?n laa .an’anx'? nixam a’D’'7Bn pair? —
•a’Tin’n a’oPaixn appa Vy ^pa"? ’aaa

tim’a osaiE? nm aix^ — a’^xpioa aatyVa ai'?iy3a annx nai

0’:i94i aiE? ,a'?apa

n'rxa aai’ a’y"? lyia ,1941 ai® ,a’aipxia aura ’Enna :TD’u'’7a

aai’ ityna .a^aca aary aaV iD’iria pi aa^ainta'? ,ana'’E2'7 pxa .a'’D'>'?B

11.250.76 ai’a ipVn .p laa .ma’a piasa naaaa aimax 'j'js aairy c^ana

.I^JB

ama’ a’sa amay"? p’p ix n’io xasa laaw x^ a’aia’ ; n‘'9D 'imu

paa ^x ,a'?iaa aan ,in‘7E?n aaiay aiiaaa nan 48 — I8 a’ma ra a‘?’3E^

a’xiaa laaiai íny au? .asn’X mtaaiy aapa aiaip Vx ,a’a^aa apia^í?

a’aJivi iiaa poyia aaa axaisa p'rn f’.a”amaa a’'7”na ’a’a a”tn:x ’a'?a

,aapy ’ajaa aaix n”s aPapa .asiya anE?i a’axaa .a’W’aa a’jaa

ai ntyi a’y*? a’aiao aany aiaipaa laai^E? a’na’ .aisnaai aia’aE?a

.a’Doa aa’aaai titaa

.a’aiaa'? a’m’j’ona itss aaaiDs; ava raiiTiji mnr •nairra üMin’

aipa WB’aiy a’'?aaia a’aia’ aan .axnrn'rip a’ya aaixa ’aaiy asaa

ntyi .aaipa aa’ana aipaa aa’u?’a aiat aaa a’rbE^iE? ax .a’ya aons

Randolph L. Braham, The Hungárián Jewish Catastrophe. (A selected and Annotated (28
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n ’ b K ’ s 1 0 n n 3 » rr

n’nn’ omj’nj npna .i’ya omnw nya í?"irsai ny^oa o^üTa n^apa

D’aaoa S’an'? n’n omn’n .’aann nsipna ,1938 nat2;a n^n,a

'as"? n^aana na on’mas© is 1921 naii? ’as^ n’aann oma’na ^5? D’a’5;an

.1851 natt^

.m’ay mnsu?a 930 ,ipo ’"sv ,iaaa 1941 iKnas-iína’ 'inna : n’un ”id

i2;Tin na n^Boa na’an i'japur íiansra npa mmn’ o’^^a riaas íinan

86.000 ip'?in innn ’inna .ann nssin'? mnra xiBoin o’ann ’aB’n ,iB?ina

DiaDa ,aa’an a'jVn nins^an i^ap ,p laa .mnDii;a 654 ra npon ny a"p

oniWDsa nnn sVia n^ay onis .mn laí? ’aaa mtya izmain'? laas 20 — 5 Viy

.n’^smcn ,aai2;'?n n'^y n‘?npn mpa nnu^a ir^ans^n'? Q’^id’ m amna
D’aiD niBian^ npiptn n”ay vn n’S’^yw nüi2;,a n'?oia :mgnii

nmn’ mn'?! '?y ipaas? ,ix ,i’nan la 30% — 20% nnoaiz? "si2?np man//n

"Kimp ?nan,,n ny nnsa n’'7X''sion natí?'?n .irmán aiaon ns o’n'? naa

.nBinnn nna ns moa'? naay "ry n'?ap

amn’í? nmay aipa a’irn'? naiy'rn ’a’ya n’n ’aiirrsn n’psn : miny nauip

Vir? na’a nBoa .npioyn ,n'>‘?í<’sion narr^Pn nm ,iPap a’irraK msa .a’Paaia

.a^anD a’naa mmírraa mayp mnrrrDS ssa a’cra

T'ina ana anmn mya myispa naPtr? an’yx amiann i’ya imniui

naaaa iPax nPx ,annina a’pmaa vm n’aann n’anP’oanaa T>yn mPiaaP

nairrPn n^y "a’am’P noian,, Pur írnom mips nnn nayim nw’n masn
.n’Psmon

nwa .mPsmon natrrPn '"y imaPirra ptmn naaan :nnun rniin

.Pna nnaa is aan ipPin mnns 24.198 ,1941 natr? Pír? a’aiimnn a’tmmn

.Paipan mnan xm nP’s 50 ‘ir? mya ,nP’a 20 nn nnnx may ’Pam’a aiPirrn

400 — 350'a .mPirrn xPP iPas nr aiao nairra nnn xP an’ir? anP’i a’Pin

.mPx a’aisn Pa nx PnnPa nx nnir? nr naaaa ai’ na ippin íiia maa

.a’xna mm aipa nnanP naa Py anysa .n’Pxmon nainPn ,napa iaP'’X

nxaa .naxams ama xmn nirra ’"y 1937 nairra naa apin más naaa

.naoa nnxin nt más naaaa amai’ iPax a’ir-ax

namn nana a’nin’ in nmy mannima mmn npPna mnaujn naan

a«aim anaoa naima aa annyp nxa x’n .*iDa in oan n’yn ”ayp nnsirra

.ippta anPir?

a’mn’ nnoia sn’Px’sion nairrPn ’"y laana P"an niPiysn PaP noia

,mn’ a’Pm nn ,anP’P iiya ,a”aia’n nDO na sima ,niPnpn ’"y lapintr?

íjPx nxaa Pnain non mP’aa nsip pp .myi nama’aixn nnPnP naaa

napin nainPn maoaa .naain laas lo.ooo’P nnim ,n"P fjPx nixa imPirrP n"P

Pnn nairrPn Pií> na’spn nn .naxPan ’Pya ni’yaa nPsair? mnra npPna

ii942 nxia’a 3i-n ny 1940 aoiaixa 9'n am
!'b 150.799 niPnpna naao 2.399 n’Px’sion nairrPna mayn ihodh

a’a’PBn na’anP ’aipan nyma j's 6.735 an’Psn nannP ’snxn nyma



n ’ V » ’ s 1 0 n n 5 » V n

.IMS 170.184 s.T'oa i's 3.165 D’iw ompaa i's 5.686 maiin i’s 1.400

27.559 nnan ’ai tinsa ,nnoia^ nws 11.251 D’0’!?sn npmn^ :nKsin

.íty’Di 'ai ,npDn ’sj? ,mn nai2>a nity ?'s 26.134 nnoian npmnV j's

?'B 35.947 D’ainM loia^ ,’iiasn naBa*? s's 41.297 mi’m noina^ miy
D’^15?'? mtj? I 's 2.708 ’iinM pia"? ; 's 7.125 n’Bsu^a j 's 2.478 maiin

nuna j'a —.454 maa t's 1.000 main m^ijra^ í'd 1.500 ^sií;’

musiíi }'s 3.165 nimp nissin ?'a —.703 mia? iivn ?'3 2.290 miaj?

.1MD 176.124 s.T'Oa ; '3 18.513 ni’^ilia

.1513 5.940 liyíJ Jllis 170.184 .1013,1 jUlS 176.124 i.TNSI.I

ni’san ^5? T’jíai .lau^^.i V2? n’iiii-ai,i .imiay ns «ipwa Í7"i.i a’spn.i

’saa .nin.Ti tiaVíi^ii i’ ,naa ’a ,11’anni isVii® isirti'rip i’yn nni’

.rtii'?ní> j?í5.i nx in’iana 11111 nx ’iiii,i,i iiabirn *i’i.i 1944



iDiigDi nuin

jrwnn nxan *iio3 ^^s namxa mixa i'rnann D’'mn’ main ”n

:n2?a nmn’n mannn mán nx lo’ n'jr’X in’nna .m ann nx^xs

nmmn mann — Kolozsvári Izraelita Felolvasó Egyesület (KIFE)

B”rmso O’xirii Vj? mxsin nno nwix mann .nxivti'pipa mxsnní>

.nii? nmx mxsin nx V’an» imaty mxV nx^xin mann .nn’sn a^ixa

n3»a n’jan'? n’aiiV’ona bv nsns oy n’ya ippw D’omn mann «n

Q’awn D’''ai’sn n’jijnxn .nam nx nVnn nxiVTií>ipa n’ii’xn nyiinn .1918

iptn naty »am onirs? .nnit^y iií?aai nptn nmn’ nymain nViyaa f?nn

n’nia ,D’n5?'? naaj D’Sian ra .mxxnn ’"5? dj masn anpa ^xntt?’ nn nx

nB?x nx yiau?'? nna an mn’ '?r\p .'?xnir’ ynxa nn ’wjxi n’jvxn njtiann

a’mn^ naa bv n’xna main n’a n’iaa mi mán .o’mixn o’sian ’sa

ivxa Dipsnn'? ^nn tvym .ixirn'npa ’iinM na’xn íjra'? mainn m^iys nx

II maa nxipí> i’ya ominM nnman ^a nx m’x uiaa’i n»a .n am
nwai D’Wtt? »iDana ."mainn n’a*'? O’xna r^a napnV i"V P’^’aa

t’iaa namann n’aainn ,Dia .17 'oa *]'?mi ainia u^iaa n’xoianpn n^npn

.1944 ’xaa D’a^p

nVnpn naaix laiai’i iiií?a .n am inVnanai inai’a ,1939 nawa

na’tt;i ’im .n’arxn mnnonn d 5? n^iya m^’s^a mxsm nno n’XDunpn

:1940 yiaa 26-n ly 1939 laaaiia la’pnnai mxsinn

E^i'rp’a ; mxn ^n mnnann i"ann lao nyaim — laiai’i nií?a .n
am }i"ana na?xn — px^ia inaxiz? .n jii’sai maaixa 7"ann — i’ao

D’ms’n D’iao — px^ia maxu? .n nnasn naiyn — r’"?? in’Vx

raipiíia pns’ j ^xanaa mmna ia »idt* — lui’a nor .n > (O’xaiaw lao)

rxiB?’ px ii’aiavan — naax’ yaia j^xm 15? mai’xn miVin —
n’a — nxn’a ixaix parxn ívsim mnnann — a’xai bbn wimn^im
oiaaipa omn’n n'rxit? — raixa wrx^ .n ínminm n’nn.n mmi laon

;n’ac?ni n^arxn nsnann "re; n’manpy — fa’p oia’V ;’xi’iam ’xa’í’ian

.11 ;'?np.n laion — ’üa’'? niax .n jino^iaa ntya — iiax^xiy i'rox^

Tumn ’i’pan — ixia*? la’ ; n’an'j’oaiDa mm maa n’a — nüixa írvx^

— laVa .a .a .n "rxiit^’a nnx nxia ;’'7xit’i — laüop rn .n j’nn’n

.bxií?’ ny nn'nna n’bxiaa ’nVan o’yam

mxa yiyn mx'?a na’ana 1940 yiaa 3ra na’noa i‘?x mxxm nno
am í’xoiaaipn noaan n’a n^ipa :üi’a :n’aana .’"un ini^in^ nau?

j n’nn’ii mama ’"tyi ma’irn ,iai'?a pnx’ .n •, ’"2;i naipn .laiaa’i niya .11

’"iyi — i”'?p iii’^x am 5 ’"a?i Vy laxo nia’X ’"y anaaiy lann ima yap

.iwiaa



ttnsoi mám ’ims

Dl 'ii’s; 1940 laöüsoa nninn'? n’jn^’ono rss nms’o oy

ISO 'na nn’ns oy -niwKi.^ .n’sounpn n^npn nvmainn n’m^iysa

.D’aian ián t’aa D’sian nan '?y awin mma isiüsn n’ya D”nin’ D”na’n

Izraelita Magyar Irodalmi n’^J3^^•n'^^n’^ n’nnson mann nnns naí> *1011

.main mbiysa n'?nm i’ya ns’io ns Társulat (IMIT)

msnno^na i94 i ynaa 25-a na”i?nn mann ínrt niwsin n’mannn nn’ian

,mao laKiy .n .mann nnoa ‘?y '^s^v siyjt'jKa *idi' .n Doiioan ii2;^an

ly sni’S2^a» Kamiin nxm .(oa^snaa) n”iin’ o'naV o^nan ma ^iia

,’x?Ka ^’as ws"? i’i’wa naVpn ’xüi^sd 'mx miaxn ."iiona

nai 1941 ixnasa is-a n^nn n’iirn mxsinn nny .i'?aw ixaVin ir’i? *ioi’

,n”üu? ni?aí> .11 í miiiMi xna pis ’iinnn ision ,i”ü’ii .j .11 ! lannirn

i^Dx^ .11 ín’iirn 111.1 na miix .11 sniisoa D"nn’n o’xnpn Vo; ap^n

.11 j'iVTxn iz^iaV’! .r’üB^inx maxiit ímiin.in nsiitm mimi n^ssiip

.11 na’ na — ’n.i’ ,i’sii V^i jm’na i^’.i nanx ma’trn ,’paxa niia

.ixix^ rn ! 'iiiui DT’s’iiüD’na n’'nnM D’n’iiüO'nn nysutn ,’xni niia

t£i’'i ’i’i .11 jn’im’n np’oian mnnsnn .urna ima^'i !i”t:?a”x nnn
diixa titi’x'? .11 jmi’onn nyiin ,i’is 111 .11 ('iimi üoiid diaixa

1BD 'na ,i‘?pi’TiVBiTii npix’ jn’niP’oiiü min’ mi'rina iibo 'rv i^iiVi

'Iliin i’sp ^12? ino’ia oy npoBin it n’miBO main niiay .'rxiirt' pxa
,]iixa Ü011X .11 ^lit inxxin nya ,1941 laasia lO’a .mxsinn o'rix im^
nxaa n’nn’.i ^12? oaxa "ty iiai xutitit ’iX// imyn Pi2t ’ittxin laiiy

yp la’uta D’i’txan "inp nx ,rxpn ,it'd i.iw'ta laon x'rí’ .nitity nnaatn

.niiiixan mainn mítiya^

.M’iiipnp// ínyiaa ,"Di'?t2t„ n’ia ’ia nai2?^a di i‘?ninn mainn m'riyB

."ix'i./ m’ii’x D’i2?i tiiix ’"y p laa

íiptrí' a'Dnp

D’oiip ,1940 — 1938 niiira iin'ai D’itit ii2?a „iiiix n'xoiinpn n't.ipn

n’iayn naitta my’i’ nnV mipnP ’iaa .yiasia D”ayB ,D’aipna'?i n’í>’nna^

n’^iix ii3xp 'ain nia'V n’nBis ;]”'?? w’'?x ain ^i2t manna
n’^yV ’iin’.i iia’xn nian — D’onpn niua .i’bxd t2i'?p’a '?v i^in'ia

.Vxitit’

"piDi^p,, m'rsin^'a nnaTn

niiatnn .nraipan nPnpn ’iaa o’ian O’iitan nnia n'n.i’n nnarnn

y’BinV pi’xai .n’airn jnnxn .nnoa 'ni2? n’iBViita 1934 nii2?a niiixnn

niiay inx^ .i’ya anin ‘?.ipn ’iaa nniai nai ni'?ya nrVp’oia nriana

iBBiw ymn i'nVan ,y’aipoia 1111x122 ^12? l’aiw nnn niwxi'? ,nsaixa

'n'ipa niBixn nxia ava) ii2t’B i2ia^’i nxian '?i22 manna pa inxbi ,pxa

ly



BTiBoi niann ’ams

a'ro’jna .i’ya ’^p’Dian a'risa D’í?5?2 D’ju^’n'? miainn .oxn'tiPip

.nan n’wia nns v’sin laaain

aia’xn ’jsa "pnKai'?iJ„ nmamn ny’sin 1940 raa^ 15? 1937 niwa

n’mysin "raa .nsP nsa xPa "s‘?''is7// inDsnira ,nn'’tr?yi numa aT’iana

.naty ’aaia imatnn nnat

i6'a .’si^iina aio ’B’lry miatrin bt? mmnsn nrjann yans nni

n’iiea’o /üixx’ia j ma "ra : nna ; inpsas'? nn’nsn ,’a’anp s 1937 aaasia

s 1938 ’Kaa i9‘a ? ins anaxir : ’irsin naan nir’B iz^iaP’! s nsaan .^ia 'a‘a

íDipaa np’Dia'j n’aipxn ^naa ,naa .s maiDa naana nri’n n’aann

nn’flBn /iaii s 1938 aaaaiaa 24-a ! ’poaip’Ks manói nsia nnano

/pinoa nnaoBp lan'saipn ,tito'?naa iosaxan rmiosn -Vitkb .a j pisiig'?

nnsisn nsaai mPpa .np’oia'? n’anpxa nma /Viikb ama Vir imx’aa ,np’sins

.n'?iya pnaoBa na n’rynntr? -m^’B o^ia'a’i — nnaoB.n n’"? ; n’aipan

na5?s; d^ninm n’ü’^Bn xia’an^ ansaip nmatnn naanx 1940 pnaa 7'a

jO’Vixa n'>aa’B'>sV nn’nBn /piVa tn’aana .Vxmr’ pns'? oanna n’aam inn

.naiBi nrm'rnB /nwB ma^m nmamn ,poVnaa;mn'0 n^aiBa^o ,ünKsia

nm?s ns’an ns mainsín «nnsaai nmarn/n Vo; nnao^'? nnm mainsra nmpan

.nni’ niBian Q’ny'? ny’Bia nmarnn pKO? la by

onaaipn nVnpn í’iy nnion nníi .n'?yBiy "pixan^ia,/ n’aiannP’Bn nmainn

-nB’wa’'>'7aa O’aaaan nyia ’aa nntpya (naia»n ^y) nna’^i n'rnpa na’pn /íi’s

1"'? 67,000

T'? 8,100

T'? 5,000

T'? 18,250

n""? 98,350

!i940 naon nmatnn a'>xpn

. : noian

;n'?nan ,nmatya "i"'? 55,500 :ninan ’an

: D’n’a^aP ma’V ’an 30,000 * mainn

: a’iin nmp i""? i5,ooo * ö'-onsaipa noaan

tmaiiy mxnn “7
n"P 100,000

nnnos ,Dmas lyrx'? .nn •, o’aao j n'?ns naiaa’n : n"i’ : nnnmn in min

D’nan .oa^ .s masi'jso nata j ina mn ! '’omn n’ata ; lannB psaa’x ,naa”x

isioiy’s ,irKn isd'?it .nn ,tt>xpnHB ma’ü .nm wxpnsB i'?dxV .nn :D’'7’yB

.jann on’x'? .nn ,iatyn,n "rsiaay ,naoxp vin .nn ,maax’ panB .’i^'jnnxa

nVnpn S’iya .nty’B *ioi’ .nn tmaa x’tra nananPia ms .nn ,iy’nB t)oi’

.XT>SDnaaipn

.nn : D’naa .pnmB psaa’si nna mnasiy s D”tysn anaa : nnninn min
,n'?Knanns npai'j’K .nssa’y 'aa,n ,p’ns npai^’x .lanm "jinsp ,Dnnas cn’s'?

,nPn’nB ma’o ,^’nnaB i'tdsP .wpnxB ma’o .nn ,iasns3 lans .laPK «idt> .nn

,P”ü3in *iPinin ,iaPn panB .laiyna 'aa,n .ironB üna‘?s onanan ,iy’nB 'aa,n

,nKaPia 'aa,n ,ponxa lí^i’rp’a ,'>'7aiP isiioiy’X ,’i^ ia’ .p’"?? n"?! ,DX,n’>K nPa .nn

*101 ’ .paPior ,np'?DX ,a”ii’£aTin ’'nn ,anaann *ioi’ ona.na,n .trionxs pinx .nn

.nn ,*isnxp pano .nn ,o”ii ninaxiy .nn ,íyunii ram ,o?ao ixnoo^’x ,ntJ3»

ny



CT1Ö01 niann ’iutx

m“T3K ,i^in .TTTiS .TT ,8Tia iipwma ,i^tk uiai’t : s'ssna .*i9nsp

lais .•üO’'7'x .»ü’iD rns ,^sja anis -ontnon i^oxV íixd ,p^p

s üO’iSö’D .anaa'jii ms .aa /iio'rs i‘?dx^ naa^s in^s ,ia ^siiav ,a^ns

u^íVp’ö ,aipn maxs? .tt jns’trj >'73 .írsn tso^ir .11 /irxpass na’ü ,*n

,’xan wiÍ7p'’a ,i^Dxb ma’c ,’3xt>x na’D ,i3x'7 anixtr ,Danö imixa ,"i30í?ö

,a”m3Tn lí'ia'j’i ,ü3Xs ímx /’^p’D nmíx “t^iíis -n’iaao^a na^iy

,Vx3tn liaixa laax ,r!3T IsüPit ananan ,rij miax ,'7ü3m nnaxa^

anaxa? j ri’iapn xinatnn nan .raa mixar ,t!7xpaxs na’ü m -’^nnou^ fiov

.a3a'''’s an:s ,iVw mtax .m ,iai’as fxaa’x ,i”s

rioaan-n'>aa .nnia:i n’'7p’Dia naaa sm dj nn’.a n’m-n’jaiü’^n np’oian

,VoaTin '7sn’a 'pw imx’ia'i i"’n f’aa r^’^a vnn Vk? inaaina ,’xoai3ipn

nmax itnn naa ,it n'rnpa nana ixs’ D’aomsa o^am .n'nsra n'rnpa ní>5?D

^’aa ’TTsn itna inaa mm „nsn’x nya i’yaau? ^np nx D'>5?3na7 opis nn
,imn ,mannxn D’aara -inn namanixn noaa.Tn’aa .(a"mx) .'» .a maixn
n'rap •n'ron sn’x^ nsaan lü’anií? nnn — nVnpam om nn’t’X níraian

.1944 ’xaa ma "pnxaní’ii» nmn’n nmarnn ’pv

"n'ViK braSf, a^Ksiin iian«

snnaa ’íiu; m’as^.a^a i’5?a a’mn’n D’xsnn laanxnn 1930 nai2;a

maiü'ju^n nya axsm n’pinn, mxí? an’ja; a^yispan amaa^xn Í7y pnV (x

mann xma .m’iina mxxnn pnx!? (a .a«mn’n a’xsnn anaya nx aaaoi

imxmaa mann .a’xsnn ’?v '>'?'?3n ]ianxa amimn a’xsnn nx ay”

nan at? nnan '71 nasy'j niyan my m'ana'? nnaia xsm .nanan'aia mx .m

na'jipsn mán pa ,p laa ,a’mn’ x^n a’xsmn pai aam mn maa on’í?

nnmn naiya Vnin laamx nixxm nxaa nm’ .na’Dia’aixn n’í?u? n’Xisnn

’aí>iy aiy ’^ya amiDsms’a’xsn aymn n'ixxnna .1937 naiy ny mann biy

.'aaaai'ja .‘raax 'amxp .n’asain nanx mmaty ,i’D'>m3 ^amp ,naiyx .í^aarn ia’)

.nama’aixaty nxasn'? naVipsn mán aa amixa isnní^^n i^x mxxnna .(X'í>is

.amnxi i’'y>asas .xai'aia .xmiau? mxaxa nmiama .ixa’xxn 'sms ipaa

na»a naty ma .np’an nana mann naanx n’^mx ^ixs annyin ara

na’Dia’aaxa nxasn ma'riy a^a^asan am’a^nn niran'? ama mann np^n

sa’aao .nanan^aa .x .m :xma s.mann n^nan mán -1937 natya .nmapan

maíar .m /’aapy’ 'loa'* .m .arxpnxs ma’x .tt .v’aapE^nn nann’x .m

s nata t irxaaxn íioa’ .m •. nmaa j p’au?anax nanaxw .m s mxn nmaa •, aaxna

’ansn ’aiyan j aaxiy a'iyn .m .na^nanaa ^naa .m s ampsa ? dxí? x^am .m

vb .m .arxaa ixabat .m s a’anflo jmp lanax .ma amax m’x'? .m s'aa

,‘aa'»'’aay í>xs .m 'sans .anaatan .x .m .‘aaa'a nbanx .m snyan mán na^xaa

ymaa .m .'ama'? tra'rp’a .m ,aan ^xna .m .^a’as naa .m .oxma ox’aa .m

.m .an’aaaaar naxamns .m .vaVanbaa pman .m ,pa® ma'j’a .m ,bnib

manaa«aa naaaa'’'t .m ma’m namx .m .'asxp nan’T’x .m ,mxam lyaaía’a

lay



ttTiBOl nimn ’imK

pns’ .“n n'rsnma ins m nnaitn nov .aa ,d”ii »]i^ib .n

,iK'?a iK'nt mi “TÍ?s”a i2’ ,írms m»’K .n

""iiaan,, — ttiisDn iiíis

,nyijnn ’i’naa -nxT n’in^’Djnüa n’Tin’n n’öixVn nmiynnn nsipna

ji’irsn nyunn axr /jnao”n n”n .m .mn’n nyiin ’ja Vw ’isiwi miyia^ dj

oainan /'írsn mwam ^S1D^ ,’xí?Kpo’i .’ mán ny nwira ,.T>2ní”02na

’nya n’a’üHBO niyn o’pn ,n'7ssi3p ona .n nanp rs'ix •*n /roii nira

.nsirnVipa na ]ai ’^n-ns»ioTu?nsaa ,üS’oa :n’jn^’oanu

niwxm nsipna /'masn* n’a’amson xnjoan nínxnn 1920 niiya

'nnan nsiap .'?2n-inan pnira n^n n'riysn np’y .nuiair nmK'rs 'j'u ims’iyía

"y’ai»a nxiapn nnat 1920 niiya .nt amse »i3ya D’K'?Bia anm ni’irn Vn
nt í^ana Vn-nnan nisiap ’2wsn i’a nn’n 1921 nacta .’xisn tmxn

-n’jan

riBa nüBj) ’aipy’ nn /iiKia ,si'a ,ps'7is ,^i’n ,*
1x2127 :nsiapn nan

,f’anxTX‘? ,Vt'j /’í’an ,27xpixD -r’awana ,j*iaaTn ,(1924 niwa nrais

.2?ü”n ’a ’27 ,a’na2”i ,-T'?yB2Tn ,i«Vp .nam -axi’! .tyxpnxB

.nsirn'jipa aa pi '‘rmsirsninnsaa ,a2’Da :n’2ní?’ona

.anson mwa an aio-iBa matí’ nxiapn nn’'?sn

nnaa .amson ’Bjy nn’ ns ."-naan,, nsiap nVnan ,nnnB xn’namna

i’yn "y’a2»a nnany /’i'sat ’aax ia'?ann ,*i*tsn laix ‘?27 in^nana ,D’aaV

,27nx xt’j ,nsi ama ,íia’27 nnax ,tí^ms ,*ixirní’ip

.om n27pa

asnsa na”pnn2? "n’aaa/,a nrintmu? aann nsix'n’a :nma ixnn *ii’Da

-laaí’X miax ,(iaamaa rya) naD«a lanx ,DTia ia’ ,*mxt nsBns ? a’ax-Í7nai

.r’'?p nnax .ti ,r27a27 nmax ,2?nx i'jox'? -trns xt’a /ns’Bn^ piB

,aasB üia"?’! ,'i”a27aaxax’‘i lanx : "maa/zn nan ,‘iBnn27n ]n‘n2;-D’aaa

int nnaa a’inx n’xaTBo .’sis "y’aa„a iát írnx st’a .laian^ia iVox^

laix ,27Tn lais may nnan tyxna .2?nn nasnxa ,'[”'?p nVa .nVop ma’x

.t^a^’T noi’i r’a2?aaxaxn

IxaVii ,27n8 i'tds'? '?27 amirxna n’a’nna nxiap n^ys n’nit^v npVnaa

nay np'anan 2^xna .d’th’ mxa'? D’^’ra naanx mnra np'ana .f’aip2?in

xai27 ,na*ip iri’x'a .na’ity iXTaa^’X ,27mx i'tdxV nay it'? .1112x27 iax27

.asm lam ,Dna in .iV’B’ia ana .aiaain

,naax’ pisi iaia27 ixix'ax ,127’b nor .n i"iiaan„ xisiap '>x’272

aysa^ anson nx nBn"?! "’a3a„n nnaa nx D'>27an'? noa imx’272 íiBipna27

tiaix .n27ya'? na'rn n’ai’s nrn'? Daan"? p laa ,D”iin’n n'>a27inn aipa Vna

-n’sixn nmnon'? .^ai'inan pn2?a nnaaV 27iaa lasy"? 2?ai "iiaan,, anson

(fixa ara) om fxaa’x V27 inSiana ixivn'aipa tana nn "’aaa„n '727 n’aan

."iiaan,, anson iiaix paí" mai VyB27

B



n'']ii'?''D]iun D^u^'psn níííüj

taxisai n’iiiV’onD nnn’ nis’wi ns np’oyn n'’ni^’Dnüa n’t3 '''?sn n'rsií?

D’iwsan D'>''í?sn íjr’Bin n^iísiia ’ssin riü'atrn b'n in”^y ny .1933 niwa aiy

0.1933 nitra n’m'?'’Dna'? D’iiiysan D''t3’'?Bn ly’in la .n^ miairn mi’iísa

•pisa 30-n Di’Ji nna''ty’a ni’smiiipn ni^npn ’snsn pnsn ms’m
ntyö niD’^1 D’ta’^BH mtyV D'>BDa ori í?y nt^’^nn nsisirnsia 1933 naiti

nnaiia d’b’^bh ant O-nipaa n’soniipn n^npn nniona isis n’ya nnra

nisis triaa ayi n’iaii ns laty i40,ooo-a 1937 — 1933 niiiya .laii

nisisa Dl D’D’VBn '?i *iai D’xsin ’t’a (niyi r^is .n’a's ,n’naois) nsn’s

s"? -is’asa 1938 ’^i’a 6-a iBosnn tn’i’siu? ,mina o’ntn n’n'?® m’yi .i^s

D’itrya .nipn s^^ nsn’s ’iy’aaa laaioty D’BTiin ’iBa in’nin'n rnnsV inai

jl’^isa 3.000 (n’iania aooo-a .n’iinn'? 1939 mura lym d’D’Vb *]’?s

O.n’D'sa 500-ai n'>a^Diii’a 300 — 500 j nnaöisa 3
‘
4,oo ! n’pai^oa 6

’
8,ooo"a

1940 mur ny 1933 mura «iiiBipn ’nur n’2ii'?'>Dnaaur D’D’í?Bn ^iB’aa

nnn’ urni) 1944 ’sa ny (nniiin'? n’iiiV’Dna ]ibs niBO) 1940 laaDsoai

.(n’iiiV’ona

D^iann miia^urn ’a .morT’ ,n'?p D^D’^Bn tya^ miayn nnM níi^’nna

naiaV miy ^a nos pn sV lurs Dninnna nni’ nan nruriis m’a iV’i

nosi 1941 ''?i’a .Dmaurnai nninn tynia i^nn oasya as ’a .n’D’VBn

-D’niiin amis on fsur sVnasa n’ni’a’ona iiBsa ninin’ nmBura msa

.ip Dia Dinsi Dun po’ams-y’i’asp'? mnBuran inp*?! aura

y’in'? in’'?snur D’D’‘?Ba ’aipa lyi '?b'’D 'tíVp-ismiVipa ’iann iia'aurn nnn

/’!’*? ."11 mrain .sin nura ! im lyin nan 0.1’^isi nninn „in's inna i’y^

la ta laa .(inam ain nurs) inam mur .unn .urna .ina ,i'?'?,i .a niaosp

lyi.i i’pBíi .nnai’i nura .11 aim msoiinpn n^npn inta .op^ .s ,iidsií?sd

-sn D’ny'?! .111 ina .nura'rn mis^ iai maa aniia aipa'? iisi^ -miursia .im

nosi D^ra yn'i .Din amaisur n^s*? aiaa .npioyn sisaí» .lyin nan ,in’V

nan anpn aur .isyaa iptnini rnyn niaima is naain mnna an’írBna anns

,n-^'7p 'sy ,n’i'ní”Dn pss m.i’ nnisr t ni isoa ’nasa ns ni »ni 1>s (i

Uniunea Comunitatilor Evreesti de Rit Occidental din Ardeal si Bánát (Oradea) (2

(n.d.) No. 8. pp. 23, 51. Proces Verbal dresat despre Congresul jubilar tinut in

2Ílel 2-3 maiu-Jegyzökönyv az Oradean 1937 évi május 2-3 megtartott XlII-ik és egyben

jubiláris Kongresszusról.

Erica Mann—^Eric Estorick, Priváté and Governmental Aid of Refugees, The (3

Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1939. p. 144;

Aryeh Tartakower-Kurt R. Grossmann, The Jewish Refugee, New York, 1944. p. 32;

Dér Kastner Bericht über Eichmanns Menschenhandel in Ungarn. (Mit einem Vorwort

von Professor Dr. Carlo Schmid) München, 1961. pp. 41-42; 45.

v my’r MT’i’fíb’onü psir mw : ry (4

n^p 'ÖV ,13*12 'ÖV ,32 'Dö ,1964 >nDX"pxa



.TiflV’ojnBa D’’írafl rí>8t»

"röan nsn nntí>y» loasinu^ ny D’n’ön Dn’ims^ laxii lyin

ns iss’u? D’D’bsn la rn .nsns i‘?yin Dtt?ai k:’'?io -nxaDoaip :nr3ann

mai-isnn'? ly manV lax s*?! ’^Kn’TPia’x iDixa nxivn^ip T>yn

iss’i ny’Di-D’Daa lyin on*? i^x anpaai •aa^ipia'? ma'? yioaV isnyni

aawa .D’D’'7sn i’a "tk i'rii^a D’aaio a’iin ’xsan-’iaaan '?ia‘in .naaaa Daat'?

Q’anai ina’an ns i'?api lyw ^y lanyn a^’ai pia ni:?a "D’’'?S/, ’atr? 1939

>1310 raa i’na^ maim a^aann mamn ’"y losaa 02? .aimpia'? ny’oa

’^y lanaa’i ain ixyi asivn'?ipatt^ n'?snn lyia nuy i'?api nvn .n^aaian ^mn
.nin»'? n'?npn nn’'?xn o’aa o’^axa anx"? pn m’pn'? n’aann mairan

mana .nn’m na’ '?y nnnn nyin ix ,npo3in x*? D’ü’'?2n lya"? nntyn miay

.D’na’a *id3 ’aiao i’.n a’irm anpinn'?! nsaDoaipa ,xn'?’o ]anpa i’n d’D’Vs

,ni’axa 5?’W? lo’ai nsin’X ’tanaa naamxa nmxa ixx’ n2?x n’’'7S

2,200 nai px"? nam mt^y^ nao’atr n’ax .o’aisy D”2^pa i^paa ,x3iann im
('.niTyV lanaxai la^iaa pT"? xispn xaiann nnaa nypna d’D’'?3

n’riys ntrm o’nnx niaipaai "raan ’nya /ixinPipa naxn.n

ni'?<np '?a isnntí?’ 132? ’snx-^a tianx aapna nms n’n ,ia’s'? .nannai rxnaa

nyin ax 1939 aas^a ,n‘?x aini2? aaia /lanx it na’oa .axaxai n’aii'?’oanD

naaipni ai’oanianixn aPnpn ’a’xa isaarn ia ,n’D’'?3n aaia"? ’i3na"’xnxn

n’aiiV’oana ainn’ "rx nyin na3 n^npn iixaai "d‘?p ’ix,, payn ’3n "rya .ai’xo

,ai32? ’aira naywa naDni32i n’a3n aoia ’nn .D’’'?3n anty tya"? axaxai

sa’naaini a’aain

n*iTj?n -ons n’an^’Bantsa í?Knía>''‘'’:B írnsV síisö

! la’nx

aiaxn ’a3a n’an‘?’oanü ama’ anaiy D”aix'?a’an aiynixan apy

n’30iiaa arnaian ai’'?x’sion aiain^ .ai’ ’n’a D’i’anan D’n’p3ai

'?y a'TDia nsinn naia .ai‘?na ai’303 aixxina o’ainan n’irnn D’n’p3a

/D’Dio’n'? nipa ]’x 11 n'?x2?a .d’D’'?3'7 nntyn : x’ni n’aii’p’oana ainn’

’3 ai'?x2t ’'7ai anni’a n’as x"?"? nn"? v .a’n’a nniy'? n’ a’trin'? 2>’

Daatít'ri aapisa ‘?pn‘? aaa’^y nnty D’ctpaa n’yn inn n’naiyn D’piaan

! o’’PaP niM pxncu’-’n la^nx .n’naaa oipaa

D’D’'?3n aaiD'? ’xnx’'?a '?y3a naanx n’aii'?’oanaa2t ai'rnpn aanan

ai’aPix’am aroaimanixn aPnpn panx '?2? D”t3nan n’nnatan .n‘?xn

.n3innn nntyn nana ,»iawaa ,nynia laona

! inis v n’ai’‘?’aa i ’n ana i’X ain’’? ’3'?x

n’íítan'? i^ai’tí^ ’na nntyi aa-anip ,naa ,'[ita'? a’pipt a’a’'?3n la’nx

! '?3ii2? '?aa nitya •iinyt’x'? lanaa a”^x’siD a’a’aya a’n’paan .aann ax
— laaiaatí? a”ayn P’ax — laaxa nnx "ra ^y nam nmxn auta

Isaac Zaar, Rescue and Liberation, New York, 1954. pp. 7, 11-12. (5



rw5?aa unsa anK b vsvq'>

.ni í>nj npns ^ysaa Dn’manra <innirnV

.íJiBsa m pnaM

a^n .laV íian: v"?}?! n’psn ns x^aV ’ria’ u’x — 'nin’

ra Kin n’n’ .ma .xaii? ,maa u’ra ir’x th ’a anp.T? unsa nnx ^a

VpnP nVia’ n^ns nanpn pn .naiap trn’a s"?! nama nnP tr’ .Q’pptw

.D’rp na D’jaia iiay ^5?

na imbja nx’Psa m’n’'?iD'7 xasn mn’n D5?n tra’tti nnx xP

.njc? D”B^xn

!‘T'>ana mian nsnrin mipB

p"?!! nnx Va ,xj ,anp’ .Da’mann i2?pan oa'rsx npaiir ii’nan ^x

.m’^x’xiD m’rxiii tnnB^i d'>ü’‘7b'7 nnyn tipV nPnpn nBipV inna na’a

! nnx ’nin’ ”n n'jxn x’n nann Pa i oao’ai oaaP inna

.njaxi D’nx nanaa 1939 "laníiT /tipp

i n’mp’ojnaaiz? ’ianan njnn ara

: ’JiPix’jn ‘siNn iijixn : •’opmnnxn ’sixn lunxn

,x'm nipa ,ninari ntna .m ain .naippn x^ipj iso .ína’s 7’a’ja

/ipiDxpxP ixnxPx .nxnnp xPa -naippn x’iiii po .laPix Pxntp’

n’aia .oaP .x maxiiPxD .iPoxP ,T’*i *101 ’ /nj^ns 'loi’

n’jnP’OJnü ninn’ ipxn Pya ai naman naaoP lann mmn it n’jsa

üx:xai n’aiiP’ona mnn’ Pjnp n n’^aa ntP’jia niPnpn mx’ira .axixai

.miyn ’irpaa PPaa an rn’ xP nna ax ynr ’a ’a a’'>pBP mi 5?n nain nPaia

nPnjnn a’a’Pan naiaP nnsn miaj? .ii mntxP laP iP’X nci xP lanaxnP

n’iiiP’ona íibs Pe? nma’o ay .1940 naaaao ny nnioai nianixa nmsa

n’n Pnoa xP nyin .a’a’Pan Pia’aa ma’ ’irti? Pn 1940 laaDDoa nninnP

nPxiP ’3Ba py aisyp imxa xP a’n^innn nuiDPirn .imiaya my T>iyanP

ani aPix ,moxi miayn .ana a’Paaan Pa Py Pain mán iraiyi a’D’Pan

’jaiT’mnnn Piaina a-'p "iBoa naaw ixivnPip T>yni nrn nan a’U’Pan

naan nmr n’janP nninna aam wy a’ü’Pan .n’janP naya aipa niwai

nyi mán .mnnaa a’a’PBn miyp ma nPann nyi ."ppB// myai pa 'pD’X

ián /n’jnP’wnaa n’n’sn nnnnonn n"i’ .paixa aomx .m srn nPsnn

"app ’iX/, nanya nan /j’sn PPn ,"app m» ]inyn nmy pann aaaPnan

(a’ax-Pna "aPp ’iX// pnyn Psx ara) nmaau ipiax' .("nam, nanya nan ara)

myi nxirnPipP aam iirytp a’a’Paa Pa’a ni nyi .(rnxa naaa) noan lanxi

niipyP rn a’Pmoa naPa a’T’ys .'íw’s ’"y Pm^n naama .a^aiPn nmya anP

T>-Py ynnipn Tinn Pu? araa yap .maaaa nanai nnm nnmir it pn
’i’my .a’a’Pa aPiaa aan .aPiai ama lo’a amn’ mxa .a’nannn a’aapmpn

naiinn Piaan nx anaya wn’paiPoi i’Pia „n’a'xa .nnaoixa maipnn am
a’a’PaP ’aipan nyin ana Pa’a aip .n’aanaw mma n’yp ly’an ’aann

T>aTnP P’Py nyin mán paa .atnpiaP aam nairiana nmiy n’ anP a’Enm

.maria mmyna a’a’Pan nx ana nai amm nnx na Pin immoa nx

aa



nTpnpn lin

fii''D5iniín't«n JTi^npn 'siKn iinsn

(1940—1920) tsmioi n''5n^''finiss

no non osjxai n’jn^’ojiü oma íimton nroommixn mVnpn

may ny noo^an ’si'p’n ny .n’jopn nno’xni D’jmxn iai o dk ,inxö

Vy nvoammixn mVnpn di lO’Vnn ,n’3ön "?» naio'rw nwi"? n’ji'i^oaiü

i’ya 1920 miy ’jva 4-n ara xa’V'ia ín’n'? isno? ,'>ynx-'?‘?an pmx mo’

nior nnix amnxa 12 — lo-a na”pnn niwxnn imxn nsox .rsnxirnsi

ma í?y nnai d’jjd ’iwi a’jan no?an sanan no^y niru^ p nyi nnaa nai

ta'?ix pVr na'ro? n mai pnsn s’»ia nan po;’ ano-Vy! m ni'rxiya inV

x’n ai na”pnn n’itrn nsoxn .rmo’aa yapi nnsn "jo; ia»iai nmxivnxia

naí>ty 'm .niym nn’si nmai na 1923 mir naasna 12 — 11-a isnxwnxia

.nix’iyin i’psn'? n’io? mai p'nx p"?!

ni'?npn nn’s'? n’m^’ona n^irsn mmnonn nysn nnVym 1920 nio^a

.oanin-nxn pinxn ’"y nnmi nyxnn a!?ix ,ni'’ii'?‘ix’ini nroanimixn

inViys ^y no^pno? nan .oií^n m'jwaa ‘ntz;’X s'?í? pnxn bninn mai a’io?

m'v pnsn ."rnran nir’xn ^apm 1927 miy oixaa i8-n ara nny í’S^

a’ai an’pDm axisaai n''in'?'>Dnt2a nroammisn m'?npn pa raia *]n

li’a 1W11 in’iaii m'jnpn pa iirn -m ’i’iya mp’S :aV^aa ,riö^ nay
,nai naaiya /fim 1920 mo?a Ni’xipisa m'’ao?'’üixn myisn Vi ^ira’an paV

a’ü’^Bn p n’ian n‘?waa nyan 1921 laaaiia aí?ix -n’ianV ao?a amn’

n'rwaan nyiai ,aii''r>pa noí’i’s am bv! pma ’s-'ry sninan ns aiTy"?

laya iw’X n'rap iy ni’iaa miswn mai ao^Vo^ nimi nnyana n’iann

ma’®’ napn ao^'? mai ^yo nroaniniixn m^npn piis .a’V laya

-^’oiiü miDiaa ián arnn .minxi laDxo ra'rxn ,m’o .a ,io;m tanya

niiya 101101 ’V‘?an a’aimn no t a'?'?aa -aViyn man'ja moi paoi a’io?a n’in

a’ain’n nian aiy"? aniyoi iino ornn naona .aoin’ 2
-
3,ooo-a iai 1922

,r’pn mao^iaa noisina nii-''2?i'?n ao’a^n imi p laa ,miaix noioi^

nniX//a n’in‘?’oiiü mn iiiixnn ’iion p’ym moo^snn apy .n’xioi nniwna

.ixixinxia oaiD pa’ia 'i '?v nio’a "í^xio?’

x’oiia iina^ ma ^y imxn noxnn a"sin 'x nx o?nna no — ra 00
'ia aoain ariami nya .ii nsox iiao myi ’pi'?’n ,aVix .nonn nVninai

iai ^0? iDioa .laaxoa a'’ia'?”o ^xr 01 aoo a’i’onn iiainn ,oais pa’ia

a”n '1 : 11101 xmoa ^rn pp-p 'i mx’trin i’psn'? ,m^ip ana ,inai

nnnM nmis naipna naimi 1940 — 1932 a’iirn naipn .laaxoa ii”ib



mVapn '?v D”s‘i»n a’jinKfi

UK D’t'ö^n ’s^x .'snxn niinsi tixasaai n'jii^’oanöa nvoanimisn

nnoiat Tia’s nnoia .u^aaan-'na ,no3an-'>na laa .nia^i^'m isD.T’na ’aan

liyiau? ns .X’s^an '?v unn ,dmas apy’ ’aa ann ao’ 1933 ni»a .d«Vx''sio

’aan onniy nsipn mn oy 1939 njur aaaxaa 28-n óra /'nasn» imxn
.nn^na n&oxV mi’SJn noiann inaxn

{(xaai) n’S'P aan íK’itj :1940 — 1932 ü’jm iwixn aann

•'as3) ta^m /aj^as *im’ laa s vanx /(aaaxo) ai^aa n«n 'a : d’íjd

V’t ’J’o ,(axiviPip) ’P ntt^a :a''yy’ ((tt^x’aa) itto’s ra'ia /(axaxii

'nVip) aan *ioi’ : ’í^xa a’ata j (xaaia) nnaax apy ’ax t Vnia ,• (axivnVip)

.(raDO’a) p’Ps pns’ sahara }(axn

aaaa axivnVipa 1939 axnasa 8-n ai’a na”pnn niianxn inaxn nsox

na’m ayi anaa nsox nmxa .aateaia ^^la .n’aaoixa anana dnin’ na^an

.riad’s ra’ia inVnma dí?apiaa twaxn ’taaa *i’id napn Vy d^mm
’ö’Vs d’i2;am nxa aiay atí^a ina npaonl? niaao wn’i dtyapiaa iwaxn fp3D^

ay .'"x'? aaaaa nn» n’paPoia's ’aPs mxa yaax aiayi ninn aj^iaaia

inaxn .an awy ntran lyapi nyix’a^i pn ’narx a’ain’ »iVx a’yaaxa ^y iria’i

nx’apa 13b nnaiVix’iai ni’oaiainaixn nPnpn ’anax .n’3ní»03aai n’3aiaí>

.a^B’^síí naty naiíin a»V mnaa aia’sn í?x nsnwa

ins-p aan inaxn x’b^i aasa rnan 'x aax B;ain^ a"a ana

nPnpn nupn aw’x i "rxatt^’ ’jna a^ain’ a’í?”n!? nrsm : njaxn nmrsn
•'na n'aVn ann’ur ;a’3aan Vb? aa’maiyn aia’o jmnan ás? ’3dV innni

a»í? Vanirm a’anx nVnp ’íuax ay *iin’»a iwaxn jmnau^a na’naa ason

t’jya aatyan i’a^ a’aaan i’a amn ? m^apai a’íaaa n’n^waa na’an ni^n

naiB*? an’nn aac?a Vx n’as jd’jaan lann aaa a'nP’n myispaa nn’na

•l’aiB’s njao ’aaa inayar a^ain’ ama
nnn .a^irpa axnans-x^vaa p’nyn ’aayn ason-n’a Vpna 1935 nnra

m^pn in^no .au’nn aau^a nxa i''aia'>s njao ’ísa laay aman aiai

a’saxa anxVi inaxn ’3ix^ ny’jn naty^ ason-n’a npyt nmna Py nnaipan

nana nVain (1939) »"n n’!?a3 ais ai’a .na’aVn nsa i^ayt? ason n^a nns

luaxn .an awy ncran iyap3 nyis’a^i pn ’natx a’ain’ a^x a’yaaxa ^y iria’j

«aanjn !?iB’a aerb aunpia^ in’naa twxan naa

n’iii^’Daaa npí’m 1940 aaaaso ermnV iwxan ana nin naVnn '"sy

n»m nxa insio nnoamnaixn nPnpn nsn^íri a’wan nxa VVaa .a”3B?V

-laon a’aym »ya /BA’d ,a ,aaaxo .axaxivaxi -axivn^ip sa‘?'?aa ,n’ai3iní?

aaa .nnaaiamaix m'?np yaí?i a’yaax lania n’íann n’3i'fr''03aaa .pV ma
.(* nnoamnaixn nPnpn inax Vy aj fpn v’pn

.nKAKaas aps’ ’as : n’s n’jiií«DnBa ’sasn nws Vjn nTioammiítn mPpn í>v (*

.s"’»n ípai’-i’i /sna^’onoa nnn’n Tmipí>

na



mVnpn

ntsjx'np'DiisKisDni mí»rtpn 'siKn tiíixn

rfiny'Diiisa

22-a -n’aan'j n’jiiV’onü pss nnaio iwsa nsii^in n^iyn nan’ra nns^

T>S!3 nüiX’np'DiDSDon niVnpi ni’Ai'jiK’jn mVnpn ’S’sj isDí?nn ,1922 ’iT'a

ji:; ’Win naa snnai nwira'? .!2;inn ’sisn Dims"? iio’n ns in’am ixix

n'rni? S’tra ,i»’d nDr .n ip laa n'?r’s in’nna .n ann ,ní<ivTPv nVnp

niiíí^ Vsüixi ,(isas) vw p’nin .m ,(nsnxmx3) ismis raix -ti ."ixivipp

.(Pmxipsn .a)

nnaa ,n3ty i"mx aoisisa 31 "a nxasivasja na^píinar na’tr’a

c^ann íi'?ns .an píz; pn^n .m t d’jjo ; isnnx vans .tt : ’saxn imsn
ip'?in axixai •T’m'r’Dnü .n'?T'>'>s in^xina .ai ain inai ^yisa s’u^ja j (isiwaa)

•'isaa ,027''s «ioi’ .n inwma) asinPipa :D'>Taiai onina nyaas'?

.n) isiwaaa ,c>Dap'sp inain .m) WKiaa i’aix .n) 1x1x11

17-a .D’nann mnaVtrn nsa nPipn nx ix’ ''xixn piixn .(irain n'riix

.Dxixaai nmP’Diiaa niSipn ’i’si ’?tí> pirxin oian a^prin 1924 laaana

n’iinnn nsira ir^ia’c? :im ,inM pa -piixn mx’m nx ip’oyna? nPxra

nia^n íixiwaai ixixinxi nxiviPipa la^printr a’'’na’n-D”nn’ iso-’naa

.D’a’xna nxnn nima*? iixi '71 /D^iiiIM imnn mioia'? n’n'?iraa ri’soa na^an

naa ’P onis .ii am ‘

72? in’jni.ia Pmxurxn .aa onp npin 1927 nitra

nPiip"? "raxi mi nn:; nriM 1927 mii? .nPnp'? n’anitri ö’i’pa Tiran'?

’sixa ,ixixirixi) nnya noia-’na 101,1 Q^airMix apus m iI’hP’djiü

D’ iii^a .Vaxi íi’isrn dii tiai,ii isiirii pipi niin-’iBO .(ixii'tPip ,1x11,1

.1933 ixiiM 12-a ,112^1X27 tiiix.i Tpinna piix,i nix’271 ri'7Soa pa inx'nr

naanon ,13^11,1 .,i‘?27aan asroa p’soa ,ia’ana nP,ip,i lar 1930 P1273

n”ii,iM D’i’a'7n,i niat ppa niiiD'727,1 "rx ,inis nix’!ri,i .i""? 680,000'a

1934 ni27a .D'’'>iin’ inTiiaMi na2^3 D,ia iparai isDn'’na3 na’naa 111027 ,1 '?

napi.i .D”n'727aa iso-nia ’i’iaa Dn’i''a'7n rix ia'7'7 q”ii,i’ ni->iia i2ni,i

]111X,1 DÓIM 1934 01273 .0X1X331 ,1’11l'?'>01103 D’MI.IM D’lia.l 011100,1

.027Biiaa DMia ix o’iai'? 27iia,i‘0’a M’a^oa inx ,iat ia pia ipoaí? ois

Miia"? *1011 D^pia OMaxa ‘7'>3,i27 poi27 Dois'? Pixn piixn '?n,i 1935 0127a

o’iao oia,ia p laa oMia*? 27iia-o’a oap.ia D’pop it 01273 .D«a27i,i piixo

MIOM 1501,1 óira"? OPXil Pa27in .1S0‘’O3a oiiom oxim"? ,iimx DMiaP

p'7n 127X laoxo ipa Pixn piixn *10x0,1 1935 01273 .o’x'?pn ,11273 ,1^

,1x1,1 oiaa .ii’psoa ,1127 ,11275; 27an i,i’a27 pi’is paix : n‘?,ip,i x'’27p iiaa

”03 IOX Din, !X27110
'

75; ,1X11'Tl'7ip 0'7,ip ^27 ’27X1,1 ,131 ,11iari ,1270 .11

."iia'70,1 oslpoa miom
1011,13'? ,1127,1 DPaiX OX 1110 ,1327 27111'? ipa 013,1 D”POO 1936 01273

x'ia’io o‘?x27a ^s’o oian .27111 '? o'?op '727 ’27xi,i naia opi'?
‘

7x1105; .11 ‘?27

.isoo-’oaa oii,im oxiio'? DMiaP o’iao ,ii27ix .oPopn ’i’ps'?i omaí’



mí’npn '?v D«si»n D’iijnxn

.p’5?a noja.T’na n^iaV ü’tpann rs uan nü:i'?soi nKivn^ip ni^ni?

m^iyo ns íiot’ .tt ds’o la aKiscivasaa imsn oiann 1937 njwa

.mmnsn D’3í?n mij^yirana m’rnpn ‘?iy 'síivi tiaixn

löipaa .tijnsn Vtr? iwxnn is’u?: -isnns faix .m aasa 1938 nis^a

.nsiwaDa 1938 naaaiia 21 — 20'a n”pnni27 oiaa iw’s »ioi’ .n inai

napn ^yi ní?np baa íir'js’xio maiz;'? aapn ^y o’^nn ’y^s?T jmxn
aií?’s Tsa n3wsaí> .’awM na’sn aapa nirpn axan msV aon ni'r’ai n&ip

ni^npn bv ’sasn iiaasn n’n íiai ,1867 niizza ,n’aaT ntzn'?!:?^ n’iaim nnn’

riSnpn 'tv ’siKn tnisn ay *inii2?aa '?iys^ mny a’ ü’wmV nroammisn
.BSiKai n’inV’ona nnn’ ’i’nia ns nnüns? nrirn m’rsira nrjií>ix’3n

-lyiyn m'?stya ^saí’ ma í?y D’iuixn '>:v wasa 1939 naaaua

flK nis"? iN’sin ’’?mí!?xn-?2;nKa ,itz?saa -nsnKirasa m^npn

aanaa’! ntya .n ann '?v inanya na.wsn’a ais nsin? "nVnpn aiyn’,,

ní>npn ’ian ra anczpn pnn"? V’yia ’ysas nr nyanaa isa ’a ,isivti'7ipa

D^aasan la’nK'? latai msa mVírza^ tnasn asi 1940 naizza .laxy mSapn fai

n’aii^’oan 'tv ’sisn faisn "nn tiü’jirn ’si'rn ay .n’aan fii'?iaaV pna

nniwn “iinsivisaa 1940 laaina loaanna .r^ysa 1940 aaasaa axasai

: lapin anaia ’aun n’aaain '?w ’xis-V'?an imsn ay asaxai n’an^’oaia fais

isivti^ipa faasn •i’ao'? .(21-n) ixiKirasaa ’airni (22-n) nsirn'jipa ansn

m^np isais asiKiviKa n’ao'a .iT’anV’Daiü m^np an’i asirn'aip i'rs la^atzzn

.ni’asnaoi uzsmuo ,KTsni£?ni8 -s'rin ,navi ,flana ,t2?pa ,xas'at2?pa ,xüai‘7XD

•í?’Daaa nas'np'DiDXom nrai'aix’an m‘?np ’sixn imxn a^anx

aaa fss finn’ unn ay nax a’anxn .ixirnVip i’aoa ipáin axaxai n’aii

.1944 ’av’xa ’inna n’aii'j’D



n’]n5’D]ii]i nvmu

-nüoixn n’snnan niTiBnn ,1918 mira .niwsnn n'nyn níin^a din dj?

imán 1918 nny naasi'? iiírma .n’idnV nsio ’iii'?’D3nün np'i’m n’nijin

n’in'j’W'iü ain’K ^s? .(K’^r-sa'rs) isinns-s'?!'! n’5?a -n’ain d’iam
n’jn'r’oaio i’"?’ hmiz? nxa i’^r imitana nii’'?!? nsyia naamn .n’íani

mina 8’n óva on ns isosnn n’JHiV’Oín ’airi’ n’iansn .yiu ’jan s’rwai

’aanm nyn la ti&i ’n'?a p'rm aiv’a ’a itnam m'iü T>ya 1919 ixia’

rs i 5?i — 73iaoi?'?is in’ü’íiis nj^sa no’ ssn nnjjina d’jaijn)

26-a ma"? in’ití? ,1939 oixaa 30-a c^sa r^ns .n insnina

.(dmn’n iii i’yws ’r’ria 1946 í>’isKa

ni’a ’ain’-’ais'rn n*?!! ns Tin*? iiai'? ixa ,msoa «i'?x D”nxaa ,n’iin’n

’i’l? nVxn max3 i’yn iínt bír? i’i’a adi2?an nayin ma J9i8 laaaua 20"n

naainn nyn dy d’iai di’x ’a myi dy "rap imám ,x’s'?ip’2 ’iann

’3ann latrán ’is'ra in nxtri n’mP’oma ’aiya mimxnn .an d’mn’ ,’3anm
dy n’3n‘?’D3naa nam nPnn nwsn nyunn .dnaiinn ama ntrnn'? *ixir ntrx

an*?! rirxnn '>

3i’yn minpa einntrn nrx ’xin trux’ .ti r'iyn i’mínyD

,'7snn axT i’a’ia ay d’anaa -’Xjn .m .n’^rei ta laa .ii’s na’tr iryn lya^

nVxtr'? niyn:n n’isnnn nstra nnain ’ntr aoi’s *isi naia faiai ixmii opa

ana nnn’ aipa aa nnirs ni'?'?iannn ’a m’nanna ana i'?ip a^ix ('.marxn

-n’anV’D

mynixa .n’O’^is mP’ys nxnpp an’as n’an'j’oano ’oiy’a laan 1918 natra

naiVa "axiair ann i’n n’j’naa .n’ai’sn nyianV aa m’ix na’m lana nair nms
i’mir’asa atri a’onn ’aira n’ntr miaD”n a”n .“ni ntr’s mxii’a .n ,í>"i

li’ynn oio’a'? a’sinan nnoian n”aa Py a’^nn n’ai’x mán ’Vya a’mn’ ay

.n’aii^’oanaa ’ai’xn

a”PD^an ,a”a’í?isn an”n naan (s ; n’irsn nimnunn 2uj n^mpiagn

mxV xsm (a ."main// iia’nn nitn napn (a .n’anV’oaia ’mn’ ^tr a”mannm
-aniso'? a’aianx lapin (i .nyiatr n’n in^’nnatr C ("ü'?p ’is») ’ai’ ’ii’s ]iny

n’a’sai n’nn’-n’a’Visn na^san maia (n .n’aníi’oana ’ama np’oia'?i mari?

ntr’s *101’ .m oin’a ^Vs ’iin’ a’sa ntr’D nxii’a i’aann aaaí>isV iníJtra

.(xa’iipia) p’'nnaD ’nin’ a’sa ^lana aoanx-^xpm’ .tt j tiniaxnxa ’nin’ a’sa

.1930 natra 'ti'?p n’yn trxn lao i’psna tra’ir nana aoans

nn’'?sn ,nair a’ntri a’niry ^tr nsipn ,1940 natr ly I9 i8 natra Pnn

n’nnn'? .xixiir’a’aa laa inx^i 'ti'rpa naiirin'? n’n nianair -n’ai’sn nmnonn

Kozmopolitizmus és Natíonalizmus. Különös tekintettel a zsidóság jelenkori állá-. (1

sára. Budapest, 1875; Zion und Ungarn, Balázsfalva, 1897.

pKi invsin pnvn (^Kptn’) tjonx m mDnjia (2



a’i'ní”onoa n’jvsn nyiann

laisnn na’iai nra» an -n’aii^’ono ’ann nn’ma^í? ’ai’sn ívsin ns

"n’siap nna» /'’mTan// /'n”V^a n’avs rw'raa,, :ni3wn m’ai’sn rnyiana

"n’OD’ii’raan naíjsan* ,"mia5? ’aa» ."inn mi® /n’ysn nawn» n’mm'?Bn

nspm ’^ya D’^yis nnx) "nax^a "jía ri'?n» -(’poa’ün'i ^iz? imsw<aa)

/"naian/. ."’mra ’n’ys* ."’avsn ayian-, : n’?m ayia iins na'rsa í^aV .(rwrs

iS5£in D’amsn oyaa .(na’ma’a'iNn ’^’a‘?n nans) ’aa// /"n’onsa.,

nTT,^ /(nax^a ^ya rí>n) "níVsn m's’// .(n’O’isa) nyU// :ay’ana nx'?

.(n’siap nna) "xinin’

aViin (1927) "is’v — "nrai’y D’izza iianx^i "iio’n pp* /'na’pn npn*

mu nsnx i^y ’7in’n lyiana p'rn n’arxn n'nysí> nmn .márnán nn’m'nya

.n’mP’oaiB rnn’ yta ns maiy inán *]ain

maD’’*!! D”n “in

''iiiöT noVty n«

1918 na’sna ’ins n’m^’onaa nni’ax "ra by ri’arsn nyunn asr

n’nnn nyun nnmai n’^ysan ^a napn Ve? ysaani ntrn .n’aw'ina

.miran mm /’'7xnizz’saxn nnza ,mo’n pp ,'?sní?’^ na’p pp :n’am'?n

-"maiTi/i. npayn nmiaan ,npay^ pí^ix .pay anP’ p .'ars ’ar liny

.myi "naiizm// ."maan// amso nsiap

.BBZDsma nü’ona’aixa D’DDCza naa .o’oaa'n’ny nmnP 7m’*ia

mann aPioa m^yí> mPpa '?ia'> nm .npaam-püoixn nmaaian xasa psp

.n’arsn mpia’sn lasy Vmn om'rTD^mn T>ysn 7x .onn amm '

7®
.D’imym npanan irxn'? nzrya Tyxn 1'7’a ^x ^yi

.í’xniy’‘pixa apai marxb »l’ün^ Vmnn 1914 nau?a aanDo mya
n’inV nPzzza ,]’spa xas^ o’ia maitrxnn n'jiyn nan'ra nsas pip’aa lawa

manya D”ia®*nanaa imx na’wn ms'ra mnxn mwa .’omn ’aira Psai

aana n’apnsnn nnpa pnx .’azzzna mai imx nPawn nym’n .T>a’o

n’an^’Daa in’aí? nasnan pna oy y’an naai^’p d’s^x nmzzy nnix^ ^aaai

D’ayn ,nní?'» mm apiya’faa x^a ix .laiaa psm maiz? .amaai’i^p

’nm’ ipa nna miz?n nya laix nasnan ’am .nmayn nx laxy ^y

.n’ai’sn nmayn paixP maryi xPa tz?aa maman ^^Iz?a^ r’asy naan"?

xV pya ü’an .n’mmP Toon nyaaa iz?'>ix .maainn ’mnm ma’sn

pioy’tz? mpaa mr nn’izzy ]a .na’am lyiz? Pya naiiz?an i’yxn Py naio

,P lyaiz? amma pi n'rmna .n’s-na’iz? paP nPmp "rmpa /'n'''?an//a

,^"T lar'ja í>xiatz? niz?a ain nxan /msia a"ím//n laa mnrai inx aaina

.p ’asP nain my nPmnn inmars iiz?x .amaat’i^p Víz? nai



?nTií«onBa n’ívsn nsunn

US inii ’3S a*in oy niBnw ’n’ií^y ioys iös aiiao^n yt
.ji’s lya*? írs D’asin raisn mina im'ns ns sím miayni '?ayn

löT n’Vsn is -D’an o’oaa ií? iiPiin mm mm Dm’2;y-|a ta

n’ai’sn nyiarm ns pns'? mi m’irxn miayn ^y nm m nTS"? isp

D’Din ,msos'? ma^is laiy .nam T>a mssmn rs nomi misn isoaa

,inatyn "ry ^an mnoia n’pn ,n’iii‘?’Dnü mya ip’a ,n’nt:?a aai:? ,n’ma

."írnin iiaa^n//

n’3ii^'>oiiüa n’irsn fimnonn napn Vy nnan Vty 'rmin m’n y’ina

nwT ns noai rT’iT’sn nyuxm napn ^y tiam na miom msos ns nns

.'?"t nitPi ^siair níi^a ann"? ’aannsn msi'? mamn

nma n^n yr ms "ru? mnoa nm .'>íT>m ta nyi ,1918 naaaii

’iin m’in'j’DnDa n’ii’sn nyiirm napn^ nyn'nsDS na^prin la latm

naiy bn niT'?i ann ’^y naan by ’n’sm nsos'? maiinn -mm laa nair

"mpim-/ ns mi? nsosn naia .nsiii mm isiia -ün"? i^ia mswnD’ ims

.ia^"'?iDn ‘?m ni^snai nai’jnnn nsx’i

/’ii’sn ninana üymma i"? monm ."D'?p-'>m,/ mim liny lom ü’'?nn

nmayn nmiamn ns n’pn .niait’i'rp'? ns’am n’siinyi d’idid o”i^ yoi

D’ma s’an -nmsmaVi nn'? yoi msnm nmm i"? monmi "mann-/

ai’ii’p^ yon D”nay D’ní?’'’ii n’pn miursnn nsipn®? nnmaa^a ns n’nam

.nmay miin n’ma d”i'7 vmin'yi

i^’i *is Vy ,finnu?n nnwn n'?iyn nan‘?a ’ins fisa mPu^n m’yia

.n”3i’s n’oninp naaa i’s n’m n’mV’onDa nmn’n i’xia m’ysn

nns"? ims airn im "íd .’ii’s n’ mn im '?:>'? amp n’n

mii’sn ns tnsV ^"t pVs ^siac? m ns maii’iVp'? s’an iiata .ii^i^a

m’ya n’mn

-í?’Di-iüa ’ni’an nayan Vi? n’Vyn pms nn’n imiay bví mman n"?!!

^a nns .payn ’iywa nsa,/ ’mn aman napni i923'4 nii?a n’in

naa,/ ’’íi'7n i’n mpri'nnö mo’ m’a nay yasaa nans nPmi

niai?’nn'? my nin< n’niim ’sxi’a n’iwsnn n”mn n’nm’n "pyni

.n’s'jpn

nsoa lasy Py Pa’p i'nsa mni^nn i’nin^a .1925 nii?a nsns nVy

’sn"? aw SS’ ü"snn nim mynsan ’nns .n*?!!*? n’irs nm’^ii? n’ays

lyab minaii^ri// ri’aia ns myii?a ’n*?! nnVsna pnsi n’i'nP’omn'? nii?

.mo’n mpi ^sni?’"? na’p mp
n’ai;’üisn nin nViraa nsipna n’m'j’omö ’nm’ asa nynn ny

ns ‘?a’p nanVan naipna nm? n’m'7’omD ’Piy nnnsnn ns psa n’pn

.n’niim ’^iy nnnsnn n2?n

sVi? nnayn ns niryi "n’i^sna,, n'an'?nna niii’sa íVnnn ra’ '?3

niS// mán nn’Pnn -’'?a‘7an lasa ynm n’ii? ’isí’ .onD '?ap‘? nia^^y

mian na-’isai mo’n niypi?n ns '?"í maD”ii n'm'? n’tnnP



.Ta'ní”03iDa fl’ii’sn nyiann

fioa 0130 ib na’spni nais nVixj^ m’asn imiay

nx tiDDa map^ o’sn ’d ,iu;í)3 paiv ty a'ryi /íio'jnnn ns iV ly’iinw

i’S’nya ns s’an noat naa ,na’i3n nysnn nx íipina nmi /n’irsn imiay

"oiVi^" mx//a aim xiipb ü‘?mn ima anx"? .iinam nsiaaa o’aan i’T'I’i

nxn nya nas mya si ,iaip í>y

lysniya .nnnx'? p*?n omo’Dn nx ix /nox'^an íix myy manna
onx ! on^ n’aon^ ^’n n’n /X’iP3 ix a’wa nrn^ /ipxna mayí’ mn’ i^

ónix Dinní? r’yi onnx^ op^n'ri niaa-nnipa mx’í? v> .o’a’aa x^

.naiyi yacna x^n ’jx ,í;ian^ Tiis t>x ’nix ,nxT naiy^ ,miayí>

myia nan n’n n’jiyn o'riyn nan'raa .o’my ninoiaa nan n’n pxa
nn^ina niny í?"t miaD”ii D”n .m Viy laip .n’nin’n nuaion ^iy n'?snn

.n’m^’onoa mai’sn

(üons) 'yspriT’ nn

(1960 — 1896)

oVian iiüia ^xptn’ .m n’n n’in’j’onaa 0”ii’sn o’j’nian ^'?aa

linyn "riy ’iyxnn nniyn n’psn"? nnaiya n’n o’ity yaw O’myy la .onaiy

niw “laiüpixa nxivn^ipa ínysm V’nnniy (n’ninna) "o'rp ’ix» ’Ji’xn

Vya wx ’n’n’n ’arn imyn nx Tiy x’na ’a’‘?iD tpinai an intyaa .i9 i8

oin oy n’'?x’n nnx tina'?'? n^nnty n’ii’xn nyiinn ni^ip nmn i’sn

D”iyxnn i’naxa lanai n’na iiijoai nn ii’jna .nmyxnn o'riyn nan'?a

.insipn ^iy n’a’'?isn n'rmyaa iinyn ’xmp nx mmn^ ma ^y

D’ani ,n’3i’S‘n’nin’n niiinya n'jiaox ns’ iiana (aoanx) ^xpin’ yn
•on i’i’a'rn ,ní<n ’3iny nianyaa o’xnnyn í>í?3a

poa ina (1930-31) miya .laipa npD3 x^ n’3i’xn n’ü’'?iBn m’ia nx

P’'iniüo n'rnp "riy n’nin’n n3‘?3an a’sia ma: pa mx^i 'tpp n’yn lyxn

nty’D *101’ .m i’yn pax3 nny o’ityy .’iann oja^noa (ni’aipia)

.n’iana D”Tin’n o’onoa’xn pa^ niy’s nmx’n .mi y't

ny .n’iann*? n’íii'j’ojnü pss nnsio ,1940 niiya ni’i no'rnn ’"sy

i’'?ysa i’tyan iiona ^xpm’ .mi "ü'?p ’ix* pnyn ^ip om noiyan ’si^’n

nisn"? n’‘?xn 1944 ’xa lynin nioa .n’nMina n’ai’xn nimnonn maoaa
.oiynpiaV y’an^i ’ian ’mnnn ^lain nx

n’nxiy pa^ iTjxni mty miay"? onm n’iiyn nbiyn nanba nin oy

^xpin’ "riy inat’a .n’mn’n nxyian n"i’^ mai .n’3iií>’omo pasa no’ban

ann ’O’^a naio"? ni’a’apnoonpn i’npiya "onxn a'7X/,n ^nn nana

-nxiiyni nan'?an

’jb'? n’aan-n’uiin nnn’ a’xia iiona "íxpro’ .m y’Bin i946 miya



n’aT6'’onBa ri’jvsn tsiinn

nsnn 'Tan anpa nny ocm ’í>j nan laiwi ni’ia ’Kpnas’i^Msn njnn

nn’ "üVp '>-\^« iinyn n5?sin m na írr’m nsns nVj; ni’nan napn oy

•1® nn D5í

n^T’a iD’yn nyvüü i960 nií^a Tiona Vxpin’ .m im’oa o?

.D’ií^’ann i^ar nx nnyn íjn 1969 m2;a .nnyn ^in’i nx iiana

Di’a D’xxai nxivn^ip nsipna "'?í? ’ix// iinyn xiai5?a ’nan ^Vaa

j’sn V^n {'rxnc^’a "ü'?p ’iX// nnyn bv ’xinxn lami? -li? ?nío
’nannn n 5;iai:>n naniy) J’sn 5?ai2?'>'?x 'aan in’5?m ("lan^ nanya nan)

miiyam nsion }("üVp ’w* nanya nan) '7iip’’V’na nry’Vx !("yiaum»

í>n3a) niani nira ; (miaion ’"yiy nyíl'? maim np'?na í?n3a) n’xana ’as

,maa’ ni’ ?(m’ay mán ^nia) Tna niyp’a ;(riop’^j nsaa nsa xi’a

miya nsnx ní?yi nxivTiVip nsipna nnyn b^ ’xnnxn lamy n’niy ’a

.1964 nitya nasa ,’a’ax-'?nn "üVp ’ix^a aya n’a inaxa ana ,i94i

."laiyan by„ nanya nan n’n

'aDon aonx naaDp ^xnu?’ .m si’n nnnxn imyn nanya nan

.í’xnw’a nasaiy ,aaaxn naí?xi ("jnaanpix)

A magyar zsidóság család- 5 iiüia (üonx) '?xpin’ imán nma

fája, Kolozsvár, 1941. (The Family Tree of Hungárián Jewry. Hun-

gárián Jewish Studies. Ed. by R. L. Braham, New York, 1966, pp. 1-59.)



(* n’jn^’DJiiDa lun

.0 ri«D

«n*iir5?'SS7nn nxan ysöKS "rnn n’jii'r’onüa n^n n”? unixa mn’ lU’n

fl’n na s’^r'xa'rs i’yn la^a .D’anaa dj niaí?”nn mar D’nin’n i^ap ny

D’mn’ wmn m ny C.mc?j:' 57a»n nsaa laa (mso ssiaa) mn’ ai»’ d”?

íiV^nna pm ’ü’s n’'?nn nn’n n’nVnpn nusnsnnn .na'?a m®n nya miann^

ní?np ‘rv xnioaa an^n nuaV n’iii'?’Dn ’tin’ i'?nn mwyyiynn nxan

noaa’íi’a n^ja orusn wxna may D”nVnpn n^nn mooann oy .anya dj

iiV yn’ .’na’m mo’ nso'íi’a dj nm’ mmxa nsipna -miirma^n n’Vi

min nxsn í’'?iBai n’ona iiannty D’mn’ ama m^iys "jy ^iyaí>

l’nan^ in’3 (^miyyytynn nxan ysasa n'>3ní”onoa nnayn nsm nia’í’i

naiya (a .1919 niiy ny (s f n’anV’oanaa ’nin’n nij’nn nnVina msipn 2?iVK7a

(•.(lyiisn naiy k’H) 1944 nny ny 1940 mwa (3 .1940 nau? iy 1919

1919 ílltS^ TJJ »K

D’a”p TK ny) .iiy^ 1870 niira inna: (n'”DaB-D'”nin’) D’mo’ iBO-’na

l’a /Hsiya p"? na’on C.nsv'? nnra am i^n niBca .(n*rn*Tia^n ’na vn

.naiya ainaV D’mn’n o’T’aí’nn ixVkj n^n^iyaa nBO'’naaiy maiya /imn

n^ia’ ’iya D’i’a’rn .pViya nirn^nnoia o’pnV mai ni^np lO’^nn na’sV

(Polgári) ’nio’-py iBD-n’a now i889‘i888 njiya .nap naiy aPiyna nnmiy

•D’Pia’n nBO"’naa aip nnaP ns n’iyan nynn d!?ik .msa-snxnsa

n’a n’n ^nan opVmy) n’mB *iBO"’naa na na”ioa m’aai n”n\’tyaa

min-piaVnai n^no’ nao-naa laan nPnpn .(mniyn ninsun nnojan

.22—16 'sy ,38 'oa ,t"3tpn .n’i’ipn’ ,"nipi i’ niynva dbij lasan (•

M. Carmilly-Weinberger, Sephardic Jews in the Development o£ Transylvania. (1

The American Sephardi. New York. Vol. I, No. 2 (Sivan 5727-June 1967) pp. 39-44;

The Life of Spanish Jews in the Balkans—^in the Light of Documents. Ibid. Vol. III.

No. 1-2 (Elül 5729-Sept. 1969), pp. 113-llJ; See: English section p. 263.

3; main /(n'Ott^n p’O) ta jia „i’anb’ona (2

nap-a’p 'öv „it inai iDoa m jaap-öp ,(natt^)

'3 p *103 ; 19 -- 8 'ÖV /32 'Dö n"3ti:?n p**! T mV’T,/3 ’TlTiaV TV (3

Yad Vashem Bulletin, No. 15 (August, 1964, p. 12). Béla Vágó, The Destruction of

the Jews of Transylvania. (Hungarian-Jewish Studies, Edited by R. L. Braham). New
York, 196^6. Vol. I. pp 171-221

naVK ,mxö K’iimx : n^Kan möipöa vn nso ’na (4

/nVp /HöiibKo »*nKö iDKD ,tí?Knö ,t2^Tö-mKö ^KnKiii^’ö’ü ,KTnt3 ,a3trK3a /iK’^pa ,nT»x

/’Kn’ö-^iyK’VK*! y]nxin ,N*iin /iK’^pa ,*TínK : nnv3 /"iriM i’a ,D'»p hm mm nöbn
'nbp ,mKö pKo ,t2?Tiö-nnKü /xmiü

/n^p ,nt3'’mxö ,mxö iöko ^’ixipxD ,ts^mö-mxö /Hikö K’Txmx : nnva im T]^TW'>

.K’3xa'ix2 rtí^D ,iK3in ,’>nxp /’x’31í?d Vik’^ö’ií^'



i3n3:’i''>'i>aT3 .a

nwyyirnn nsan nioai nü’mpn ’oaa n'jnpn nan ^5? o’oan ’soaa

f/'nnjJina m'rnpn ''saN‘'?'?ari an’sn/, ’a’a nn’ntí^ /nu’nn iip„a ai

Di'rra nnn ’"sy .1918 aaa^a ,niwxan n^iyn nanba ma ay na^ao: nsipan

ríP aasaa mo’ “rn isi n’^an^ n’in'j’onü nnsio lusnai ’soaiia

.amn’n

1940— 1919 .3

— iii’na nüEia aiaa bn (“n'’m’?’Dnaa a'’3i'’sn ajaian ainiyan aj?

a’ji’x ana ‘jsan;'' ’a'?’ laan’ aaair? ,a’mn’ asD‘'>aa an^as ^j? a^mn

Vw aaisjn a’^’^isn aauxasan as naia t’j?a nsiiz? /'jann aairan .a’ais'?

n’a inxaa ja’miT iii’a anoia aapa"? aj aj:aa s*? /a’jana amn’n

iDbiíiu? aniü’a /Haa m’aa -rn n’'?a wuir? aniann aiaaan as

aD2?'7 'jana aaií^aa ajjan sV ja "rj? .aaiaaa as ij?a’i ansaan nsira aa’.a

asD-’aaa nsainn asa^ a’rsiiia .a^ain’ aso-’aaa nxainn asaia anajr.a

aj? a’Vai.a'? a?!"? naa nti?pia n‘?s3 r.a .’ain’a aia’sn aapa pasa aaa saa:

aaisaa -a’jaian .ama iiiiaa laan Jimaaa? .a’asann aiaaan ja pián

lO’ji a.aa lan'? ,a’ajann nswa a’iziaaira a’irana a^ainaa aiaoian ’a

asii? a'?S2? "rj? pasa?i as ajaoa ii asipa ’a .sis’s /aaiV ai??ss .ap^airn^

'aa"? "a’awa aiai aV’Va? is jaa a'?si??ai a^ain’ lu’n aiaoiaa nsainn

.amas aso

: a’iiian a”jia’a aso^iaa niran. isoiian a^a^pn a^ainaa lu^na aiaoiaV

ans "ra /aijaVi a’ja'? jia’a aso-a’a) "ais’s’’?// api?i (asiwaa) sasw’a’aa

i'?s iiJ’n aiaoia .(aia’a j?aas lai anoa'? mai aso-am aia’a aaiaa^ ja

^am^JD aj la’pn

naiona aia’a j?aas lai (nsj'ns) jia’a aso-a’a naa a’v aasa-s’asaisa

,1918 ajira -aainan ’ai'?'>n aj? .1888/89 ajtzia 'ran .a’oaiaiaaisn n'rnpn

C.’a’ap'ap ais’'? .aa aa?i ^u? a’jman lajnina ,a’Ji'?is’aa n’rnp.a aj ?ia’^nn

11 na’Da .spiia .anJJi?! aaaa la asai.an asiza ’jia’a mj’?! aoia aapn ^j?

*’aa .lai’p jai "ra ii2?aa ,yin aoian "jj? nj?a j’j?a a”jaia,a aiiiD'riyn iu’a,a

am:ij?,a aiiizia asivii'ripa inasjai ("aiaaa,, aso-’aa) anasn a”jiD’aa asoa

njiasa s"?*? ami^aa aa'?ij?sa T’iüan'? i'?a’ s'? .avaipaa ai'?apa ’air ’^'j?

a’ajJiaa ,a’jaiaai anajia asErn Vj? auaa atiaa jsaiy ‘js-'rj? ,aiJi‘?OT asa

ama a'7’Ds '?tti anpa ra .j’jaa ma issa a’aj?'? .aa‘?a aij? asM auiam

^'Országos Iskola-alap*’. (5

m HM bsin r.sipnn mn’sn lyn nn'i’tz? n‘’in'7'’Dn nn.T iitr^Knn (6

'’naiin m’D’biDi?3D*ip// : mmn i875 t\w2 ny dóid

Dip^ nna vüi?si ixima r’psnn dv d:\ anann i<^n it’s,, ]a i»a j "Dmn’n

.m inaT iDoa 277 b^ löxa TV /m'pa hm ’Kin rn bv ’mriö

apn?3 nsD lana .1936 t\w2 n?3 ,r]w D^vanx niKa'K’iKnx a’’5;n aaa i.Ta (7

mm’ ann ,Nipaa



n’mb’onoa ’nn’ Tiin

flKnnn íiidt .n’jann ns2?a nssn nyn’ ix "npsoa ’n'ra miran// V'üa

pl K*? ,’aann iia’nn iim '?v ’aa^an ipn ni n’n .mi mrw ’^sa n’iaaa

^121 imona n^ansn nu’nn rmoia 'as"? dk ’a ,n”UT> iso-’na ’aa^

.mawn nroian

lii’n nnoia d’s'tíi xiyaiio na rn n’ian'? mjii'r’omu bv nms’o ny

(’.D”i'ia’n iso-’na 363-a nioi 1939 — 1920 nuira .(a”:ia’ni D’mo’) n^nnain

nisnn nnian .1927 xiJiiia nsirn‘?ipa d’iip nioi n”Jia’nn nson-’na raa

.D”aiTD”n'?iraa nso-’naa anma’’? T’E^an^ vn d’s'jxj n’i’a'?nn am
^apV ’xtyn n’n s'? .'rira'? noia .i‘?apna k"? D”nD3a nirn-rmoiaa

mo’K ’^a Ditz? min’ n’aVn ‘?
5i nan"? sViz; .n’na’m is n’aa'TiflT m p i’a^n

wpns D”nn’ n”mo’ nBD'’na .ia ^apna n’n niiia'iipn osiaa tmisa

D’n’a^n iVapni xV D”n'?ipaa O’iiaV t2nna'’naai m’n .n’iznn o’iia oria

n”nay msnspaai Emp ’na’'?a on’np’i’ n’'7irn‘? pi d’^id’ i’m D”nin’

8^ DJ nijiu’rirn .D”mn’ iso-’naa nxmnV nass; n’Eian'? nai ’dis pixa

Vap’ nxivn'ripa D’ma'? imian’n’a ’a n’jn^’onD xiiVnp nu’x nysn^ imxj

"iS‘D'’na D’iEijia .nnn’n mjiispa'? mnra n’jan Dijia'? i’io’i O’mn’ nsoa

í?y D’jin: uniE^na a*in unsis^ .n’a’xna D’na monaa Psrs n”mo’

C.i'?x nso'’naa p’nan n’n’a'7nn nsoa

*ana ujnxnn is^x D”mn’n n”mo’n nsoiT’na ’nia bei n’ip’yn nnjxn

D”SDa D”!rp Vira .D’a’xna ma’"? ’nso nxxin nn’n ni lai pisa n’jii^’o

.DEipiaa nx n’E^jn'? ni’a n"?? xV

xb (“.am'? ni’nx nn’n D”iin’n a”no’n ison-’naa D’na’'?n n’jan

n‘?njn Pír ’’Pisn ipp Dxnna maann nan’j Dir D”Jia’nn ison-’naa p
iSD'’naP lairuir D”nn’n n’i’aPnn .írnpn ’na’P iPninn n’sPi nPnpn

"m ’ipirp «innirnP D’a”n rn xP (D”jia’m a”nD’) n”jan-n”nPtraa

Psr si’BirnP ’ia D’ai D’xaxa p’pirn D’ian n’na .mPnpn nusaa unatr

PapP rn d’Pp’ pa pi pír ,P"jn D’ipira isnnir’ lyaP iPPn n’i’aPnn

Dr. Andreas Rónai, Herrschaftsweclisel in Siebenbürgen (Magyar Történelmi (8

Társulat) Budapest, 1940, p. 237.

n’pnpn ’td’h nson n’! :ixivnbipn d^tid’ idd ’nnV nnDOD im (9

IDD *13 D’poviD 1881 riW2 .DniD 40 Dv 1875 Hittan 1D11 n’DDmmiKn
1909—1908 nitrn .mnD ,5oo'D hm (d’ii pn) D*>i‘>D^nn idd 1925-3

j nniD

VnnNI D'’13Dp13 TD’J3 H HM IDDH •’n3 *T)mb HÍD’ IDD rT’3 03 DplH

'í*n '33n ,-n3’’3 n)b^ n pnv n ,pi3ix ^üv n : vn omon •»i*i.T3 .k

3133m ,3"lD3ni n^3T3 ,1013 ,3’31,1

'1 löy iD>Ki3i (*’ix3!71S) "’nD’íi ’sn,, IDD 0^3 D3 .ip’Tnn n’DDinmix.i ,ib,ipn

11,1KD13 »
1
DT n ,1M ’THM mriM ,1110,1 /D’II.T XVO 33110 ,1M D’110,1 131 .'’l^ ,1D>0

(1944) tt^ii3,i t; 1903 niu^o ni33Vi mo’ idd 1^3 ,ip’Tn,i i’3i^ik-»3,i ,ib,ip,i

niriD V31R3 250 : 1944 »,112^31 32 ,im nDUM mm Q’To^n,i iddo

1M nniK IDD *’n33 .nnDvn nDt:?,i oxibi"? iv3p3D^ 11512^1 isdod pi im n‘’!?73,i (lo

.in3v pl ,inM ,iKii,i,i nDi2^ mriD

n^í



>JT31M"'>í’aTS .»

í?2na natr D’ni:?y iiran ’iin’n lyun lu’n í>ninn 12 (“.ins^Va mn’ ^^J’n

.ni ns

1944 _ 1940 .Í

tv -snüiam ’pVto’sn rinn niy m'>'s ’"y nru n'japmiy ntJí’nnn ’öí?

Dj; .D’aann ’T>a ixtri ’ainn np'?n .D’jirb n’an’r’onü np'jin .’ja'wn pnn

nnn’ rnVina ’isid n^sa Vn 1940 naiya n’m’r’oaiD psx^ onman no’aa

rn nnjnnn "pv nrair’ojsn nri’naa itymn tm n’^win .n’jiiV’on

nnn Tixiyju? .ninKi insity’a’ jönya o’mn’n nso.T’na) .o’n’a’rnn

.(n’:ana tyinn nairan ’"y nsoaiy ny n’au’nn nnmaya la’cnan .’aan

•nsn ’ama isDn->na nn’ns ny ,1940 laaasD lynma ysia ms’on

n"?’ raa im’tsn nss’ n’in’j’ojnü iiss nya ly’siniy mnirxnn myman t’a

’naa) n”n'?iyaa D”mD’-‘?y nu’n nnoia^ nninx niyi'jiy pn i'rapn’ Viniy’

ni D”mn’ in’n nnoiaa D’T’a'rnn isoa ^as ,n'?ajin nn’n sV n’mo’ nso

pinn •>s''pv >vv ’s'j’j ^y na nnanna nain nii’n pim nrn isisa

nöD-n’a n’n n^p mxa nKmisa pn mnn laia .(yaty ’xí”a ^y ’aann

íC? isa .n’oanimixn n‘?npn ’"y nso'n’a a"iaa .(’’ap'ap .m v"^) ]ia’n

nnma D’a«p rn sV inair ,nnyn nn’a p s'? .O’yryi^ mran .sib’K .nana

naina -yne"? -n’aia’nn manan Tina ixsin n’T’a^n ’aVx .n’mo’-^y iia’n

.naty nmxa nn’ma’b pin n^o^ nayiz? n’T>a'?n nisa

n’yan nx nins^ na nxirn’rpa niman "ra lora i^x nmiy ama nai’a

’üaxn nrinan "‘?amx// .maa^i o’aaV n’na’n nso"’na napnyi nmann
nnx xV /insn ntrx, ]xain na’'7xa : iiann yn nn ,nsipn nmxa ir’na n’aiy

aay^ ui’ /la’s'? .naamn na’xn ’n ms’iya ^rraa orma nmn’n ’a .'aaisa

nsoa,/) numerus clausus pinn nx a’mn^ ly’ ('^n'’n'la^nn nmanpnn nx

sn'”aia'’n nao">naa na nnanna mxn’ona’nxa 1920 naira anain® ("'raaia

íxain üa’'?xa .nnP npainty nrinxn niyiVty "rya n’mn’ nn’a'rn í?ap^ fx

’a’saa naania nn'rtya Vap*? nn iiaai 1940 nainpixa 8-a nxiviPip^ y^an

"pin/,n apy naiaiy asan 'pv raa^ ynyn n‘?x nmiy ama (".nraipan nPnpn

n'?ai ’xiyu rm nnaawn mannn nx ix’an niyx nn n’ar^’oann ’mn’iy nnini

^1a’^ nnoiaa ixsin ann"?’ i"maiy„ "jy nya ixa nani — nnn iiyaa

maa^i n’aa^ m’aia’n naD'’na opn"? triyn ^apaiy nnn rniym .mnaain

nx Vapaiy xin y’sn ,nxi naiyíj .o’mn’ nma ’^y "rxna?’ n^’ laaim nna

.D’uann ninoVín nisnn^ nsnna nanna nrnina vn ní’S omyw (ii

Király István, A magyar reakció iskolapolitikája. ‘^Társadalmi Szemle.” Buda- ** 1’’’^ (12

pest, 1946. Apr. Pp. 280-286. Randolph L. Braham, The Hungárián Jewish Catastrophe,

New York, 1962, Pp. 49. No. 582.

f]üv rn ; (ibK mw aniD) innr’*) nm rn mn : th nnVtr?3n ’inn (i3

Trn nvi r'v ; "mmn,/ iDon n’i ; n^npn

paibiD apv’i (n"M) : mbnpn '>nm



n’iTií”onBa mn’ iiin

oy D”nVwi3» iso-’naa "itoj mn’a-^ ry» "in^’apö mn’a// mnsV in’Jan

nnoi» nri’nsí? C'-'^í^srin nx nnm nn'?i2?an .n’j’ian !?s niisi nana

."japni — D’nwinn niaiü'rtrn ’"y n’iaia o’mn’ iirn

-'íia ’iw mnöj ,1940 lasaiaa 3-a na^a myiaw nya*^ mian anx^

paKö VxüJX '?v inVniia /íiua'? ’aa^ín o’jaV inxn -axirn'ripa o^jia^n aso

luiya 1*1101® D'>'>iia’nn jii’nn nnoia xi'?nin nn’n nn’i’a /i^pi’! .'» 'ami

Dii’íiwpa Í1X i®’in D'>’iw'> nma o’nxaa mi’ .a”iann mno^®n •>"$? 1927

vn ia® íT®p?i asan bv T’ya aain .D’pní’ inay® iiimn nnoiaa nmnV
nrman l>®a nxamV m il>apm x^ a®x ,nniiwa D”iin’ ama a’iim

aapa am’a^n iDl>p a’winn asD.T'>na ’i® (”.a”niimn mna^®n ^® niiiyn

n&on*ma V® aainnsnn ^y .nnnxn n’inV’ona aia®iaa pi ‘íxini'?ip ’a®in

t a^xan amsoan an^ya i^!?n

n"Di D’T’nPnn
nin

lElDT]

D-'JQ

n 3Ü3

632 297 335 1940/41

785 378 407 1941/42

874 428 446 1942/43

(anon <1943/44 <nannxn amia’^n ni®a a’iimn)

.nxivn^ip "fjs níliiai^ pna ixa ^"in a''T>a'?nn 1’1’aa a’tinx a®yn®an
,nnay .^xn®’ nnVin ,n’^'?a nmoD’n ,(aninn) nnso s n'?^a apiaP<T n’ian

.yaa .np’aana /np’O’s ,n''a'>a /n’oioP’s ,n’iil>T>xiD ,n’iaai ,amsis <n'>2’axl>

ana "nayn iinn//i "p’^xm pni a”n« ®"y nn :a'>nn i‘?ys ason-ma

.nmayn ns®ai ni"fioa ,i 2ay nn‘?ina anmiy’i’ a’T’aVnn lamm
•í>y Pnian® ,na® ’i’a níl^ana isnn®n anmai an’T’a'rn "jy ason ma
m’a naayi nia’xa nV’sn .i’ya® a’Vnm noia-ma ’i®a aaxy an’a'jan ’i’

iDian ma ’i® ^® aaamya nP// mx*? xxin .xsn ison-a’aa apia

’i®’n (“n^ia nmiima a^nnm an’aVan i’a t'sw a®x mn&o pin lai

í?aa 149 i2”üxn anm"?!! 874 “ima — 1943/42 n2®a a’ljyi im amm^nn

aapa ai nan a®^ vn ison'ma ."aiO// ii’s i®aa an’a'rn 356 ,myixpan

m®Va ’an xsa x^ (nxa piapi mán n’n®) '>a®in mp’an .mn'>'x^n ma’xn

ni’si iaia’®V a’ynm a’i’iyl’ Vaan p’sn p ’a 'ry ^x .n’aiamn nmaya

rm /'H’aa miay«l> ama 1>® aoma ay mai a’aoii a«®p .naoiTii’a ^®

Weinberger Mózes: Antal Márk ! HST nNTl'tlblp3 D«J13’nn nDOn-’Da miPin Py (14

Emlékkönyv, Kolozsvár, 1943, p. 32, A kolozsvári zsidó gimnáziumok Évkönyve az

1940-41. iskolai évrl, Kolozsvár, p. 9; A kolozsvári izraelita koedukaciós Gimnázium

Évkönyve az 1941-42, 1942-43. tanévrl, Kolozsvár, 1942, 1943.

Szombatfalvi György, Judengesetz und Schulwesen in Ungarn (Journal de la (15

Société Hongroise de Statistique, Budapest), Vol. 17. No. 4. p. 3 87.

.(nnwina nys) K^'’n miöm t»id in yn mn : vn n’anvn (i6



TíTSj’i-’í’aTS .a

D’imen ’aitaa nnx ,pisa .k '?naan las: 1942 niti^a (”.115; nm ana

ma na» fü’n .j m tt^a’tr ‘?naa poa (“.na .x naanj laipaa .n’ijjma

iso’n’a Dpin nxivn^ipa nPs lu’n nnoia ’iu? ^5? *1011 .V’nirasa a’tt^np

D’sann ní< .’'?mxtt>xin2mxaaT laaxD T>5?a (mri’a 5?aax p) ’jia’a

— ’ajinnn ’aa^’DJxn latiban ann — n’:n‘?'>Dnu mn’ ”n i'rrann ana a’wpn

nVio’n as? a'^noi ni “ja .an"?’ ’b’?x'? a’sna lU’n n’aanPa m'rnpn pma x^

nnoiai nu’n nnoia) a’a?:? ^tt?aa apmir Pa Ji’mP’oaiD ann’ Pa; ’axnan

IP aPs?n ain — (a^soa nnoiai a’Pin-’na ,ma’!r;’i nsD->aa /a^Px^xio

.a’a’ wnm
•p’an nflo.T’aaa mnaa ma’na 'n nn’a ’n’aPn unaa 1944 Pnsx wmna
nnpnai “iiaaa "ainxn niTpan// ax annn Pj; ixiri amam a’TaPan ja^a

nax aiipam anpan /ana .anPti; anaan anpaa c?aai:?nP aaPia’a nnn’tt?

naia ,naPa /pp anx .nsn’x Ptr mauínn aianaa amani a’T’aPan ay nn’

.a"nnxai Pxni:?’ aanaa a”n nPx a^nna^ Pa? aaini a^na

"nsio aann,, a?"5? nxnpaa^ nxn^nPipa na’a^’n nnasa 1934 naiapixa

oxü’is Pxn’an amna n’a’as na’n na^arnn ’"
5? .natPa xa’ps? ann nay na^xnai

napa .na’a?'>P nxa raa aa apin 1937 aaa;a .na’a^’.n ’mnaa apanxa ma laar

.natPa nmn’ m a^nacaiPa tpaa; n na’a;^ ina’P naiPa xa’py ann

’naa? ma’P P5? a?anna naaa^x ma’ir’a nanaina; n’a? ’s-py ina’P na’a^’a

/íimnaon nPnpa ,aüí?naPn Px’mp’ ann ’"5; napina? na’a?’a .PiaP’s xPPi

.noia maP P5? a^ann aann

’p’Tna//a .Dasnn nin mi ’Pmnaa? ps 'n Pa> anannna aa npa i’n nia’a'-’

a’iia-’Pya inaP nmaininnixn nPnpn nnaoaa 1905 naa?a np pnxnna? "nnin

.a ’sa paaia xnaaa ampa? na?xa iiaixn ’a’ai ninaa^a isoxnn nPx .ampa

íia?xnn nninn-niaPn .nan ap5?’i ansPxn Pa?'>s ,o”ii nira ,a>’s .a? ,ianPia

.1871 naaia apin

xa’ps? ann Pa? anat’a /"’a’O// aa?a nniíin-niaPn na?n annin ,1932 naa?a

miDi nnn nnv nman nn nbxi (i?

po '5nn yn .(r’n) npr ,(bni d^hk) 13 .x rn niann
m:i?2 ,t2?pnD'’pi^ yn nmn ,iV''>r\)

yn ?(^"^•^) ’sna mnK3i .2 ,n">n) ins3 m yn mn híík /0"’n)

i.T^K mn f(pK3 ) pin nn ,m^r] rüixzín *’ ,0*112 miK ,n"’n) »]ki2 ornix

VTT ,^3'l'7 fjor ,(nKl 1002) 1K12b ,1^D012p .*? 1"! /(l^’n) p’^^p-IIT n22K /(flNO) P*>bp

.1*12?^ ,p*’o;2TiK pnxo"tro‘’*»T n’2 yn ,(fiK3) opb moi^o ,n"M) nxTK>

n.o^*>2 ,n"M) i2*>*>üO^ np2'7 yn ,oinn nn2x /O^M) i’^oo^'!7*’212 loxp ,*^oo^^^K"lo^^

]'?“>oxo ,0"M) D*»’n Dp 2^ ,(3"nnx3) i2i32*»i nm yn nn ,n"’n) nVxn r\^2 ,i3X07’npn»
nTin-Dixnp nbn yn nxoinn ,('n^p3) no^’s ,^*T20ipirD*»n n72‘np ,('T*ibp3)

’nn nn’OTon ,ponKo mi n'm o’n p’ix n"*7 ,n"M) no^^n monx yn xonn ,(*t"M)

,(fix3 Dn’20?) naon

ntn nöx»n ’i’a iDon ’na n^n2n nn’n nav^rr ]ot3 (is

níí



n’i'ní”Dn3 ’iin’ lun

anm ií’SiTi mm ix’sn nma niz^yniyana .i’ti íiaisai

mia’w’a ’aia’Ví’

maa ^xib^’ nuaí’ a’aiimn mia 5;n c^nm i 5?aV mán Vya aan apy’

."apy n’a// ison

1940 m?p 75? o’m'jtt^aa a^nami d”7ib’ aso-maa na^tr^ anm^n ’s^x

nnx) nm^a^aan nma’Vn a’jana i 5?apas? omiytí^n n^iDaa mn’ Tiim ií?ap

mií>nm aiSipn ’"5? nt a’panV iiamu? D’inra omai 7’5?n ’iaa ’"5? (5?iaíí?^

Disputatto Theologica
DE PERSEVERANTI

A

sanctokum
S E. G U N D A.

^uanL»
Auxilio D El Opt, MaXa

Sui ftátfidh

CtÁEl SSL hl l FIHI
Michaelis Toufa-i SS. Theoe.

Do^oris) ac in Ccleberrima Schola Va-
radieníi Rcdoris ,

fuhlkttXAnunifihjidt

Stepbaníus Székelyhídi

V A R A D I N !.

y4pu<l Abraham üM K. Szén c lENSEM. ~y
^ ^ cId Idc LI

<ftatr\5 iuX 50 , S k 4' ^

* >>ÍV
^ ^

ímd Uttififeká*

^Uhh hu Jiekvii fhtfímálkkim,
Srephinus Eccík ékíti.

% T/f/^ hákketáVH X Lafou hilmáát4^

^ Báfcr UsÁot Kdds vemehu

Jesb lduu bdtsáchof Asber hdtzieid

yefifbAttt IbUm: Jffdjsámdini 4tkckim»

CregMios Miktl* *Xho{n2;F.

J^Bééu hdmmdim veorim

^^OHe$d htrurim upvtim

Ccb BUbku mddS^t^im

johaonet Pii^^kU

*L ^Ul^iAddUdjbdfikfsbdmdjim. .

Vcbí udibdu etb tbdcbmáchUcbdt

Hu jerdkkeb itb chepbtxdcbd*

Tbetzupb mrdibíbetbd ibí mdfiitf*

2. Adkbd biihuu ddim tfibimrn

fíidétbtbd hdütfibdm mtiL
Ceclctkfikfm bd-Eljddbil,

Afcbcr.tbefh'tidb .

íEl HXmmetaRece.
20 T Ykdch ehdchám^ kcbd Jiiten Uéteidbichéf'

^^r^hMmmáUcbt'tibdrJkKidch hu dd$U€dbd
' dabher dt czeddkdb ve kddejjé dmuudB
htách Ei'gibber fiíbd lehdbim bektrkecbd

'hetfuuu £Ubm: T^ dbereiátmf^
Mijdde rubbm dmkpbiu^

Ammvedmeuj.
ScnielXdUftiI,

D’nnj? ^üüii inE? nson lytz;

(1651 nvm nrmxn

Az 1651-ben, Nagyváradon nyomott,

héber verseket tartalmazó könyv fedlapja

nson Tinö inx

A könyv egy oldala



nTUNs*? nii^ücü nngiinNiDTi

V'iötrV'T'K .' n«D

mj» íi’irxna "nmn// n’Dja’jn '?v nViu ’Vuha nan’ ]^ní>T nnwa
,’aí2V riü'rmöi mna n’üis^Timn’ naiaa nanaí? ss’ natriz; ,Aaiajns'?i?a 20-n

oiiKa nnian^ í?nn nai mac? nns na i’ipan^ it nasa ’Xttrii i^ay as’ai

.mnx naiaV

,nü^ma n’í?x’n’x najaa m’iia’n m'íiDos n’JibiX’i’X ima n’B^xia

ti’asV nnwiw'ji nms’ü^ Tioann d’ainans? nna Tima iira.TTn

nxnin^ o’aa onV ipso ‘Trx mT’»JS asr n’yT’a’an amnn .n’nyn '’na

naa niris ’^’naa a’pio’y^ nn*? aiznan ns ini iia^nn nirnnc^ insa lU’m

’12?JK aairn^ a’ia moaV nrn'ris’i’xV a’2;nx anin ai iisi

nsa'x n’n xV n'iryin anw’nx apy .a^na naun m’nxpí? ly’j’u? na nnn
anvna i*?"?!!!!? awa mm'nxn’xa aa anmaa ipanv atn’nxpn '>'?’nw aní>

ncsn í>5r paxaa ma ásom awaii^a ,nanaai mana imi2?n mm a2?a amna

.m'nxpa aj nnr ííi’X naya

.’mioan nw’n mo’-^yn ^^J’'^n ama aj n^aajrna n maja'n!?in'?nB

amnam anyan -nn'? — ,na’!:>’ p’tnan ,am "ju? maja nn’n amiixm
aam ranV na ,a’aír nxmVi nmn^ num’ /"rapb — ma’W’a ma'?í> la^my

wan nVx apaiam ama’^ nx .n’trmrn nnnn ‘?v narp nau^anV ’iyiax

anaa amxa v.'? ,m’nxp ,ana anamra'? n’2?’x nxanmaia aa anpan ana
a’^vn’ mmtBm mnixn maiznaa p» mna'raaiy aViyn maixa laa

m’í?xian mnpaiB i’n ^ax /a^un ^2? manaa laa nnE^mixoa ny’ n’n xí?

nVa»n '''?a» ,nman njnanaiy nnay aji mn^an nninn nanan ’mmya

naa^ x"? nxi p’í’X y’jnV n’n ’127BX ’nVa nnn’n mannaa pina n’aia’n

x^w mm ma^'j xac? ’a ^a xba ^’xm mnana n^ naií ^’aira ir’xs^ maan

lia’íin niamaiy a’rm’yn ip’son a’aB-^a-Vy Mvb naií? nrnV isn nairV

.a’p’iaa a’tnna amx nanan anmpb a’iJio bv mmn a’pn^ laVty ntn

naHm mán nanin nVnn ,a’mn’^ ni’n^airnn nn”ixpn nmí’T nn’nB ay

^2? mmia nnatn im a”n’oaDi a”na'?aa a”aia’n nso-’ria'? a’mn’ ’aa b^

^ma s"na2?^ mm„ rna’V nn’n n’nVnnnn naaan .’nin’n iia’nn ma’nn

imiy írna mna mtx nnat pn x"? a’typaa nan /mVj "aiy nx’2>aa laB’ynaw

’nVan lam’aix'? nB’ann aj x'ax ,anV2^ anxn matV n’yaa naoma a’mV

nnynnb u’Vy la atr"?! ,nanai ypnp ^ya aix^a mwnniyna n’^X’mu’na

.mnsiyaa lamx raxan aix'rn ’aa naxa n’naw nmamiai rnnsoa nnaipa

nx'ryn'? mnn niB’xirn nB’X2?i ipiB’o xi‘?a‘? naaa y’jn ’aix'an ps’ir/ maixa

lyma xV piy ,n’'?ana nawBi n'rp ’mn’n bv mia'?n2n nn’n aip ,a”nn nan

P
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,na lom na'jm .woi2?U'>j s'j’aatt^ .inmaxy Vy nn’i nw uöö

.D^nn mixai t£?ia'?a ,'|ií?'7a ‘?'?a'7 mai’nbi '^"jan oain ny mnc?í’ pa

’jyaim ay rny «a\a ’aiK'rn fJiax’niy naixn axa nií^’aan .an’.a pa ní>iaa

mxn anaa nina ’nn ,in^na anymi lasyb niiia’ai tpsin nsoita iivaa

nan’ nx Vnan'?! ’bii^n dix'tV naasní’ ’ain’n 2?aaa n‘?xa aia’oia .i3iü'?ur

.sanan ayia^aai n’üiy'>an riyaana iV aityV ’aa i^pB?a

a’naaw papiam laxiiix mb^ia '7V Dxnmuaxa amnaa asa nm nta

ama nx’axan aian ax ooaV ’aa ,D’ax’axa nrnb ana tíraai .apspiaxn

.D’a’ nanxn x"? nt "ria’X//aE? namn oiax .ma^aö n”amD’,an ai'?iajn

maanm n'?a'?a«a ’siya Da’’n'?iya nx aman^ "O’wann D’ax’axan,, i’rmnn ax

laay’ aaaa ”aí2?’uix aiimibip laain aaai ysira amp-ma’s Dn’'?a x^aVi

mxpan la na‘?ya x"? nnw’n nw’.a ia» /tn’ir.a aw’x txa anx an ’a’

ariima pipi n’.aiy ,px’axan as.a ax .paV naap .aaxtt^i nirisnrn ^a niaaí>i

n'>a2;a naau? ,ma'?aaa an^ aiyma ii’Vnmtt^ -n nmomxüo nsomí? ayiwa

Di’a D’ays o’^rsnan o’oaiamaix D’am’ axi .mi^aion nam ^y

liir'iai ?n'7a oam’ n’a«pan ib”sxi namyi naay nx*? í?xa0 ’ 'aits nainn^

nyn’ aio'aw m’ainrifa naix^ opaixa o’ia lavni mnx’axa apai’ ni’xi

mp’Bpsx ma^tpa a'?nm n’'rx n’amp’sn ma”s;nur ay anvi anp na

n’ainnn n’aix‘?n na’pn npaaa'm^a nu'?ay'? ns'?xa nyam paair

'i^ip.a am"?!! tx ’ixi ,i9io niE;a n’oi!?DiXia'aps'’a a^y2E?^ .nnn omp
.laiainx'jpa aii^i ‘rxias? nira ’aa (na’E^’n) man’.a ’yaa^ pa’nn

’ii^xtí? ’i'?’aa apisV aityV ’naainn ,aana T''E?aa -’iaaoax ]ia’n a’a'rm

.nt aaixV mxam naain iiaa ’n^a’pt na ’naaPíinw n’an ’a”a apsan

nx xpia Dwa^i a’spnV any l’ttEr ,mxaina aaxi oxn’nsEt aiaaV ynia

iraa nniyxaxatt? ,am’a v^y na’ann nairn x^x naxa aa^ apainE? nsiyn

nsEta pVn asonm’aa P tttaast ,iy’an-Dy lan^ s naaix nxt .mtaan nx ap’ya

P’sx nax nsí2?a n nsEt oiEta’ dx ait’aa xam ii’X m’ax’axan niaanat

’nx'?’airai ’axy ans^ ’nirantyn nt an’na -a^a ax na nyal’ ni’x laxEta

’a att -’axmsE?'? n’aayn nx ’? ’naata -naicvEtu? p nnaa ,’Pe? osian nx

"E?atpn ntr^a// aaE^a aaab nP’sani n^iD’-a nx ’nVa’p ’axa x‘?x ,’axa x^

nina x^V oi ax, p"? aaip nittt natzty wt'?E?-naEty o’nttt .(’tiairx xaaaa s p”n)

’iaaE?'? ya’ x"?® „a’xarn) nai’p Vy ya’ x*? as miii’sn am^ ’iman^

'm naaa at?n’ aax a"?// (a na ’'7U?a) o’^wan oan aaxE? taa x'?x .(n’isa

."lays i’a’

nytaut DS’aEtnw ’sa -D’ii’xn /ma'jta^ o’aainan* amx pa ’n‘?'?ai ’a ax

n’aw’ n’ai’aas nam ni ’natian aam axn ’p^taxo (n’ainna) "iPiEtn*

’aa .XEt’ap oiixBaD'a xma^a^ miaxi atna natx nam ’i^’a ^aa n’aix^

pni’ ’aa namE? laa .xia^ a’nyV ^xatrt’ maVaa ni nata nmatxV pxnn^

aa ."‘íxaE?’ ma‘?a'? nbtyn mmx ma"??! i’a ]’na’ nat’ nxE?,/ i (a .a maaa)

nnanxn nitra axt «amyai nm’tna pxi maE? mi® 5taax n'?iyn nnn^aa ’nni

nansn^ ^ws'? ma aom ’aa ay .n’aan ’in’an mí^^a mB”yn np’yn aaa®a

«p
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.D’jnJiVn mnsn‘?i) an’nias m'j'ia nia’p'? nmnM nviat namn'? n'>a'’'?‘)an

im’ iinjjin niaVa'? D’iias '’T\-\m ,(’üns mnna a’nja ’ins’sn nmwair

nnann pin’j nn-an nr •’xxiaac^ iwxan n^’^rai /n’anx’nn n’aasiia^a

a’psn npina ,’npson tis? (1918 aaiüpixa ara) nnoois ny nnu?pa

'>m'? nam nawana n’sp'ran rinn*? nm'rií^ o’^r^n naaa aas?"? ,’xasn nncra

."nmia//n D’ns'roiJirn ’a’a í?ifl’n VaV ,p”ois i’yn t>'7 nnsn nnj ^jrizr

aiy .D’niüD’nn n’xii'jiaj ns d^’yin s"? nnjJin raVaa"? írniToa

'n'?ip-/ n’np"? n’:an na'?aa xas ojai oaKmapan mVn ’d'?) 1918 a'?ian an

ab’t:/ 3"nKi n’anP’oaia'? ’aiaiaix ’aan ^ni’a n^aat a’nan /'n’nxixn ixn

’Vü ’a’üp’s an bv pVna naan nmainn n’oi'jaism ,'>aaiT‘?an Saa’aa

nnai2?a'‘ii'?’n .na^ya'? ‘i2;sa na'jn'? nnr nraiK"? m’iar Vya ’^xn aiy’aV

D’aw’n ’^aa nnna n’naainn ai’aix'rn ypip as nnx a’"’naa «i'?» nr mao’n

nnaawa >ix nirya'n maawn mxnx'? msiour D’naa^n an’a laa n'>aii'7'’oaiaaty

’sa naia’nn ii’‘?’yn n’iaaan laa .oan ’sa mxm nnaainn iiir'rn pa .nasy

n’iyaa np’t '"ra /omson la’ns ’sa naírian n’^’Dxpm nnaait^xn ii’nx

•inn maw^n m‘?ya maisV

nrna’nn mtnaaa mn’n aai"?.! ayian ns xsa nnatz^an ^i^’n

innal pw'ja nnaain inw'rti; ,ninsD’aixm nraiaounan ,nr'?inpn mnaan

.13 "jy nnaiyn mmn’ mnsc^a ’aa"? mnaira na’na nana ^n^t^^ ini2?i^a?ai

pl .innan lyia"? nn"? na i"? rxa laipaa i‘?x nwna i’xirn annn m'jw
nxi n’aann nanan nsí:^ nx na'?'? nan n'?ana maian nx i.i’by i'?’ysn

piT>si:? ,D'>'>my iian nnoia iinai:? niaaa ,in'? taia aaxi n'’s'?a mixn mán
nnn nanan .nnnx mm ’aa Dn’a'?n i'aap’w ’ixi x'? /mn ainn oarp

nnn ma np laia ia .nnxnxannn anaa nnn lyian nx npy^ :n’iVa

naaaa "nsxipan m'?ia//a napír "nnxnxan nx’pn,, nyian iD’aaaa oa

i'?'?n D’ami’P nntaxn na’xn nx o’iryaa n'?’air .n^anxamiax nmmax
ipainnir onnxn ."nxix ’aaira nx d’V?!!! naixn '7ir naixia nx omiyan//

’^^ya^ na ma'?aioa lomnn "n’^xiir’ nmir anxnxan lanx// '’a'?a maVaio^

D’an'mxp n’ao’aiaipn naanan ‘?ir "onxn inán// mapyair "ia'?n inán//

nnx nananir nnn''*’üaxn npnnPi nPa iip mPix’an nnn '?ir imainair

lona mna nmx'? nana nnirya nnaani inxa tair .vyax ’aira inán iiir

naPirn^ onn’a nonxoDn inxn ^in /nniya Pír nmPaixn nnnaa Pír

Diaoaa nnn’ npioyn P’aira ’ia naop nn’.i nsnaan na’iam ’ix’ixan ann

D’iX’ixaP na lanon nanpian mPiaa n’in’P nt on’ ’in .n’aaPaa Pnan

aan ni’oaa’aa nipan is nirya anaanxPpa ’in’n lyiaPi "n’sispn nnn^air

nna PPír nP’nnir .n’iaiaan Pnp npixaa pPn nn’n laiPn lyian mx .ni’i

in’a xP n’iaaix ni’nP pír ,’aixP iiaa naiP’ir myxaxa minaxP iirpn nx

mmnnP xP *ixi ,n’Pia’ na’x n’aann naixa inaP ni’na aPnirnPi nnP

nnP nxia nPxn-riaxa .naiirPa na mxaP iP’bx n’yír na’xira .n’aPniraa

’xp’iaxn X’iranir n’a’yan i"’a ,’aann xaxn no’aa ’aaP ny naanan n’irxia

nPx n’D’yo nanPan ’inx inna nPiyn iia’aP n’aana nn’Py T’ian iioP’ii

3p



n’a’DNSí> nsn’^ mT’otp n’a’ps nnomasBa

nraiJitsis xn’iDt nnaam D’aii^inn Dnraix'?^ nxnna m^iai ’jip’n is’xn

D’üiy’ö^ iDSH// D’aayn ’jaV ^^r^a^ ^nj’aa

npina o’p'^na ik lat^ms? i'7‘?n n’s’srona amiyís ."nnnx a’05? "jít mnaa
a’ayn 'aa a’atrian an*? nx’ ,a'?ia a’ayn aman ‘?u^ n’a'riyn nana^ aio’n

aan’i:^ ara rariai aaira ^ 5; aiayriK; a'jíra "ri’ais'? nxsaa// "ins ^a a’jwn

.^na

aniry HT .T>aa asaa ’ain’n ns n’ajín a’aiana aiai'?nam nriojaann

m57b x'rít -"rnra ay^ n«!2? sin rsa? nyi'? ,n’m nyain'? ims a’aina a’w
naa aaiajnx‘?p n'’SD'>Dna'’jixn a’ya ixxaj iPtaP ípas’ >» ay ayai aw
•a’aai mana a’irxa ,nax'?a '>'?ya pam a’aix'j-a’jrx nyiia ’'?ya a’n’ys

aaay a'’'7^saan Vai aax; /a’sax mia'? aan^’a la^naar "pix '>‘?yiS// aoaan

’a’ '?a'?i m’^ai laaa ama’ nnx ay^ a’a”u^ aíJia a’nns aroja-’aaa ix

nos ^aat27 ,2;iipn a’y a’'?wn’a maa ’a’ja p^n aa an"? ,an”n

an’ iDi’x i‘?'?a .axaa nitra a’^x xia*? pima aV a’a’aaa ns’a ar ’xxiai

,a’inx a’piD’y ’Vya a’aia’ ’aaa ai aaaaa ip’yTai l?pai "jiaa aai aa

a’a’ aaixac; ,’ax’axaa aaaa aaac^a aara'a'j’in 11 axivtpip aaxsaa'a’api

aiaií?aa aaxa aaair ’anx aia íria’aa ]’ai aia‘?aa aaay aaoa a’sna

ju?! (aaraxaVa írsV ’axi'?xn a’ia a’jaiaa ixapaw ’bo) a’ax‘7xn ps’a

aianaa a’i’y *iirs!r?V anaaia ,’aiaD’a pn ’airii a’aa ma ]’a a’oaxr

ic?y3 aixaD-ya3‘?u? ,a’a’’?xai’xa aai’jaa axaaa a’yasia ara"?! laia^’ir’a

"n’'T// ’U’aaa a‘?y’a'? inaw aaiaaa niai /aab b?’ ^aa i'?’sxi aa aj aaix

flia’xai a’ya a’aix"? axyia a’aia’V aj ajjaxaa ara ia .aaxy "ry i^saB?

VaJ!P -a’jr'j’Djaa ’aia’^ ’aix'?a au’xa aou a’anx aiaipaaa^ aisyia ay

.’üixV ’aia’ D’oa ^y Pia “jana ’aia’ ax JX”b laxy ^y

p’axB^ (a .n"? xar) u’aiaa laa'? (r r '>bm) "aaaaV p’ax aai// aiaaaa

aaix a’ata'j paus; aaxa ,pai inaB;a aso'? a’as lau? ax a’aia"? patJB?

a’a’ aaixa aaVir f]Dij aaiajp'jya laat apya'? ’ixai ’xaa ,"pas ’‘?yiBA-

aaa a’ya ’aia’ anu?a ,a'7Jiaaa aaPaaa airyaa anx"? a’B?an ajiatra .a’'?iaj

,Tiaaa o arax; ,Tryaa atra-’X 'l'ja^ axia’xr x'?b aaixa a’jrs rryj

.a’oaiaiaaixa aVapa bír ^laja aojaa-a’aa '?saa'7 aaarx íny"? i’as ,a"yaa

aiyxa a^’ya aiBaaira aar a’iBx aa’a ajpj '?X1aB^ aiya 'a ’irxaa aaa asa

ryatr; pxjjix ’Jaaa ayaa a’n’a ’oaiaiaaixa aaaa yia’ a’a ptr? -aiajjaa

,aoj3a'a’a bxa ’jia’aa ü’‘?B^a "xaaxa xaa„a axi aursa pa’"? ’Pja ax”aaí>

naB ajai aaiy’a ayisa "japa xaira ix .o’aa ajiaa p’B^aa ’aa ,ajjaa u’x

r^y apin '?ax .Psx aaaaai axaa aa iraira .rjaa "riyj aojaa-a’a ayira

’xai aaatx^ ixaw aax’?aa-’'7ya pa ^x .maB'? x'71 ‘?iyj‘? a'?apa x’b?j aaipB

ja ’^a ,aiaaa aaBi aojaa-a’a ayit^i ,"a’ay!P naiB aaana,, pix ajoa aj a’a

.aaaoa aaayj aaaraai /Piyjaa ay’js

laBDJB? B’nawa aa’ai a’JiP’ojaaa a’aia’a “rB? a’aixVa aiajxaaa ay

aaaxB? aaaipa a’jaxa aiara aipaa aaxy'? a’aia’a la’iaa ,axina a’ajjiaa

ai ^1
'

7’^a .x’ax? aj’aa "raa P pipi naixair ’ao’axo-’ia’aax ,aanx aiai ,aa^
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nwi n’nan nria íi'rya naix'? p awna mpa pír ,nií"íosna mn’n xs’

n’jn'j’Dnüa p“i .mns naix 'rír nmnaa 'raoi- ,5??“)? non op’a nam'? nn’

D 5? nn’aur ,inPD’n D”n Vizr irrnyn'? mnw nt noena na’fin’aa mn’n ^s’3

p’^sn mavs^ npírsman "nx’aaa//n ’a’an /O’nnx n’nps D'>Vsiapü^B2’S

,’aí>i5;n ma’xn ^or n’naaim opaan D’üíxia’oiipn Vs? rixnajn arysírna

p’^an ma'?aa ’ais^ ap’a '?ír n’a’iD n’O’^is n'>sp2is'? nyran ,nt nijor

nyb ’aiK'rn n’an n”2a'7 n’a'rpn n’ji’sn nmnonn Í?ír 'íns *iaxa na ^5?a’

,’aix^a’a niír’x í’apí’ inapn .ma'ra nnnxnV axnna ,'?snír’Tnxa Írxnír’

ppp nan’a x*? aaax laa .nnai naina n’an n”aa’r naixn nia”nnn'n

in’a nay a’^yur ,trnaa Vy m^ya nymn P nan’i ^ax ,na’na "ry niírya n»inn

nny naa acmi ián na nmai ,írnna a’'?y imaaV n’a’opx mán ,nníraír ’is^

.O’na-’^ya ra n’a-^ya

BírBnia no’ona’aixa na’nan ’ynai D’astrra'? aaniao mnaor ,nt amao”i

nxa np’a 1913 v’pai ,dí; "nx’aaa/, miaxa n’ai’x n’aPix’n’xa a'rnírn

l’aaa nauran Vít nPnnn n’anP naV ,n’aanaai n’naoixa B’aniao nniana

ma’oaa nmnai ^naí> ’triax naina n’nayn vnxa n’nay manni ’nay ny

•nanaai ’a®a ^saor ny n’oin naa n’tna rapa nn’or n'riy.n nan'raa .nnnx

.^yisa niai’x n’íny n’X o’xx’^an i’nana niaVV n’oin D”iaír,n o’i’xpn

i’ninaa nnniyn mn’n'? npffia ’iaor ninaura «n’oina 1917 nxinas nasna nnxV

nn’nx mnniynn pa nxm na’xnpixai n’oinaír íjxniy’ ni'mpa maya nn’an

a^nwnV n’ai’S niaaiai n’anpianp’aix^ n’aiaiaixa manm nnan ”n raab

Q’aVrn ^aa ’nay nn’n nanya niaa"?! laiorVai isnxa oyn n”nn ^ysaa

/'nunn// nnnnon myxaxa

x^a^ noann nis’naai ninniya nixaain npV onnai x'?a nn’an y’anura

.^xnn Ilin ’b^ít "O’mn’n na’na* ’aia n’aii^’oanün pia’wnnay nx ’n iáin

ay i’aa^ D’»nn.n n^iysn ’say Va nx naaa nVya^ nxi nírsxn nn’aa iaiaí?i

nnn na .n”np’yn o’aayna nnx nnn ’així" ’nay nn’niy ,i’^xa piai -nsi

írar (o’nV’ ’aa) ’nio’'nn<m ’mo’.n nu’nn nx n’aynV nuryan n'riai n’ynn

n’ona laa ,"niann// aioa ’nay tia’n nii’n laia"?! n’nay^ n’naama niVnpn

pB’Xíraur innn n’n ni .mnnx n’nya na a"nxi amaarix'?pa n^’nn .n’saxi r^isai

D’ma nnyna .nix’saa maírnnn nnana nn’n ^yisa naoran'? .nor’aa ^ax

niaaaPi B’niaV ’nay nia’ni nia’írí? rv’my’ír lanya n’nay ’nain B’n’a^ni

nmin .nma’a nixxm iaa»n (a"ynn) iwxnn v’pa naai ,b”bipb nima nniya

nn’n nni’ nann norp na’ura .mnn’.n ’ma’íra B’man nianip my’n’^

’aa B’niai mnia ixain B”'?^an B’ma’’?^ ."mann// ]ia’nn nson’n’a na’aa

ní>nnnaír Bn’niyispaa n’naain n’xo’ona’aix nnoran ’Vyai n’nin’.n nnyn

’naa laa .n’aix'j-n’nin’ n’ai'?ix’n’xai n’nayn nsíra B’tmTa B’omp may

’nayn ri’n^inBn ’naia '?v nmaan nxain B”nayn B’nia’V'ji ,n”ann^ xaur

nnaaona /n’naaina ^an ina^ mai’^yn nin’aa .B”Bipa mma nsoina na’iia

naírna npsnoni ni’yaün nPaa’aa naírnnnír /n’nVíraan nu'nn niírn ^ít

•X’nxan ^ít n’aix'rn niannn mmpaa B’n’a^nn nx pna"? — n’np’yn nnaaa

Tp
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nu’na^ ny nunns n^nau? is ii’'?ss n»í>2? onis ,D’Js-^a-V5? .Q’n

S’nir*'?D nyn’i nnajra anaai iiana na-nyn’ ^ap"? ip’son nij? ,nnjan

nin’aa .nnAiina ^as -onin’ nma'? ni’ao bv: naia ,^sw’ oy '?í? nmao’na

myispan ma ií?as ns^ya^ ^as ,nnaya niyispan nsnin n’aa^a nbm maia:n

nnayn ’iia ,ijnjsi ,namna n’aon na ,Dii!yí>a nnsp ni’san mo’ia

ama dx ii"? vn .nVp nnay^ lann^ an'? inty ,n’njjin oa m^ívv, o^aipan

«nnnBDi na’ian íib» na’^ir ,D”ian n’mis

,n’'7aas -n’iay :niBiy yansa idbii „nnirsin niira ,nnaan nmyn
laasy ns U’nisna .‘jsiiy’T'isa aa u^ia’w^ nmi;a irirnV ,nnaaini n’aan

ia‘?nrnpn maa'? n’'?’nnaiy nnayn na’naa n’í’Siüp'rüa’S n’í?’y mV nn omna
D’i’psn la"? i’n ,p laa ,iii’a ims^ n’aDn’nspn onx’n ns na masni?

mynsai n^an Vb? árnyaira mn’aa n’aonV : n’aisVn xi’aia’nn miaya D’inra

na nniy’n nn’n onna B’ipaai ,nnay manna -mVsnir’n naipnn íVnaa

’naVaa-’aan Vna’aV ’aat Vna’aa psn Van manpnn oyi .nnaain nVaa

isau? ,n”aan n^aisV O’an Vy na ymnVi nynV lansD’n’a Vy Vmn ,yiap

’aan mis’mia sirau? nasy ns a’nVa nisaai nanan Van nsana ’ia’a ’i’V

i’aynVi npira nairV lyn’ naa n’n’aVnm na’nan inrVa mri’a is nn’a ’asV

.ma’nn naisirn ns n’nVipa n^as

n’nn’i’ maVaioa lanmaV n’nVtraan iia’nn mim nnnmn masa
ny .Vira’an mp’sair ’na’s nBD-n’a VirV laa ’aim *ipin n’n rmmynVi

mp’sn mnn nsansa myispaa nnayn nsninn-nsir Vb? n’Vsa’aii namn
•’nani nmanxn /n^aann myixpaV nsmnn manpnn Vy mp’sV ’Vira’an

’isn iTn n’ü’Vis namaa .nmaa nana nsnn-n’a r’Dsn inraa nair ,np’üa

nms nsa iV’si .nnaainn npnB?na pVn iV nair ,nnayV nayan mB?nn ’irasV

nVaoa .nms’nsan n’aVsiamana maaV mnmrnV iVa’ sV pnyB? .nminn

VVa ina lana ,nn’sai .n^aann mnn namn ’asa naan mna nnayn
1’ay ’Vya nmn na vn ,ps .maViy nsB? nna n’nsnsa n’aanan nsVnna

’ia’D “ima nasy nnViri naisn VVa Vb? n’nyfis mna VsnB?’*psai nnn’a

nmayn mán? ’VVan mmmVn na n’n nta .mras Vas nVma sV na ns

n’pmy lasB? pis’on nirann laV nan’a nai ,n’n’aVnn mpa yinaV mPsn
n’mVaa npsn nnn Vb? mannn mann ’ia’ira -n’a’nps nnsniasnaa

•n’nVisaV

nVVira lanBD’n’aair -iia^nn mim nymn nVn laa laVia Vy nVys nam

*n’aa na’naa n’annoasa mayV lanns’ m’aVm ,ma’s nsn-n’a Vb? maann

.ílpin mVya nmyn VapV ma n’aana myispan Vaa ’nVB?aa tiam *ibd

i’Bis ns n’snnV laxy Vy Vnai mnaa irinsnn nyana nyaira-ir’s /Vnaan

íVnn myispan mia nai -nmiaan maiVnna mmm’airaV nson-nm Vb?

•ispa ns na nmnV nB?ia ma ny nnann nBB?a nVnBmV mamna nmirin

y’VanV iámon nmaiT’taas nmnVs ima pnir nmn nms iV’Si .nn’my

/’iamn ny ia’VB?ni nB?nnn nmman msmaV nsa irannn nmayn ns nnmaV

n’B?sna -nmam .nmann n’Vpn mann Vb? mna aVnimV iVar naa nnman?



'n’3 sVaríJ ,"nmr// bv narp^ n’t2?’ann s’n ,1924/25 oma’Pn'nw
D’MiDD Dis’a D”ian Q’miS'Dma ,mi3Pi D’wV ,rpPn lanso

V’PaiT ’iiTsn npsana^ ,n’:iD’n nxainP ams nT’ii^san /íi’aipan na’ma’jixa

oma’Pn .mmaoDK mrnaP (niT)D’T’aPn mna’oa pDinP niraju^ nn’Pj;

,11’Kai .mi’naPi D’mp’s'? o’sisa rn sP ,n’nPiraan n’jana vn sPe? D’nayn

D’i’aPnn Pa^ nirpn naxaa airnnnP ,nnn’i nnaj? ’iia’PP oman ,ia’P5? n’n

.na anv Dn’Pj? o’aynP kPi

nnn’i nnay an anaiP nnyaa? .an^aPan Pnp nx síjdetP unPxn .lam

a”a3’ai -in’ns? ri^a ai’nyPi aaxyP sPx -nn’nxpi B’arx j’ir.'iP ma P5? xP

annin asrannP a”PPan ama’Pa aa anaaa a’ju^’nP y’anP PinirnP an’Pj?

an’aPnw ,ma’Pn iE;ian-inn’ rx in’X iis'ia PnsnPi laaso'a’a rPnam

naa^pn nnPa nnn Bm5?’E?a amsampn axi .annxa mr ia la^asn amn’

iP’Xi .asaa Pa 5?ai ajaa pta nain i’anP in’Ps’ ,nyn’ a’irnP rsa ^^^a

amnaiaa awnP iP’sxi aaiP ,aninnP : mnx n’x’aax aPsaa ’axmp .ai PnaaP

(n’jnan na^Pian) "nxax-m’D„n ’aaio aPia in iP’xa iPPn amixn-aman Pa?

imnPi ,n'>ja'nn naPaan ’i’is? Pa? tp x’n "aiaan,, nnaanna? Ba?"’X Ba?a’ PaP

13 an aa lanama? a’ninn aman nx

nsna anpnna? ny .m’aymmna .iroa n’P ’nyan xPi B’tnn naa nay

ppn aaa?Pa laxan npntrxa? ,’axmp .mP ’rinaTn pp anp B”ai’ .aaa?a r'B

nanPi xipa ix nnajr Tis’ira an’aPnP npiPnP pxn nsa anpa? na’pn

paaa? .Pnaani .a^mnaP Daan nx ranP ptn jí’an nyai ,xain xa’aya an’Px

,Bnnx Pa? aaya ’sP ’sixn '>ia'’a?P n’a’oxs nnsmaxaa laa ma?5?P lasj? Pj?

,nya? Pa ixa B’xxaa ana ’ai ’aa? amnan amx pa? ,’nan “raPa "xP,, pos

liyaP ’n’D’a .n’aann mPiaP pnaa? mnx ns"? B’xa?!: laxa? iaa?n’

ma naaa? .nianxn Paa ’ap’osn xin Pax ,"m’aa,/n naa?xa mpnaxnP wa?a

tatn Py ’non .laar nx taraP ’xnaa? ia*i a?inP ’P xn’a? nxn ii’xi ’nBpa?n nx

P’aa?a ’nanai "aPp ’ix„ ’arxn ’ara iinyn nanyaP ’mo mnaai ’Pa?i iPa?

npiPn oaa nx 'main na ,na? mP’ya „naap n’'Taiisi na’a^n aaa?a ra irPa

aaxi ,maP’xP n"na "fyn ns,, nanaP 'mn naonn tinna ,'Tpna?XT nnpE?n

’Pix ,m57” ’xmm ai’n nt oaa Pa? lanxn Pn naa?na? ,miaa nna’aa ,’nana

Pa nyaa pnyn ’xnip n’a npiaa ny’sma? na’a?m .npnB?xa nn’n nn’a

mana oisnP Pn:an ’Py npa nson-n’aP ’nyina?a .inna aPynnP nna?sx

. . . nnpa?n nx X’anPi na’pn ppn naa?PP nnaP .aimaa? ninna

n'>Pa?'n'>a inn’ lo’ia 'na xan yiaa?a .a?nn poya rmnan ’sm a?mn3 nnxP

nama’nxP a^aDnian íiioi P’xini nnayn na’ona’nxn nmns nx nxs ana

nax’ na,/ ’isa a?a/nn "ipntn aysn ai .np’na?a ii’Py may’ nr Bi’a? pn’ xP

.n’-mPpa n”mP nin’i ni’xi anpa? vaip ni’X na'>Dna'>3ix Pax ,"n”iin

Pa? noian-n’aa ínyP a’Pnn *11031 nixy”nnP main •’a?xnn Pnian

n’ya nama’iixn naiin Py n’nin nP’sn a’nnxn ’isP na?y3 "pns ’Pyis,,

a?a?n xP nmn na’x ’m oaa nany .a?nipn ’ana npnP naPips nn’nsa a?nipn

’nyxn ’ma’P nainP ."yn nan yn’ xP nnxa naia?,, siaxia? laa ,na?n xPi
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K”xnnw 'I nn’aa r’üE^ps .'imn tní^an ^2? nxj a’osü’sna ,r\"s p*is O’^’nn

,n^npa m’2;ai ,"]'>’B2^P’'t'’'’t3iypnT’t32?pS// ’pnpT ^’aiaa o’xnp vn

í]i5? aaiy ’nrna .ymsan fV® niypai n’nin nV’sn snp^i nanV ^ain ’í>jn

nar n^’ona own nns^s? ’sn n^s;a^2; n^’sn mnsn t£^^^p^ ]ns ’isí> n’^oa

.nn nana ’i’an miua nnaVi aVna nssn

,n’jan Vb? ’aisVn ann nv /'saa lo-n nr jí’ani niyiaB? naa “ns? naj;

n”aia’nn nson-»xia Va Vb? ’j’an “nTsaa *innB?nV a”n laaso-n’a nn ia

aDon-n'aV siaV ’nanpn nminn ’sV .nin’an nns nxa ^p^a^3^a^ ’jki i’yaB?

Vaa ^pD^ ’ms npo Vnaan .naB? naa B?iaV ’aKB?a /ijísaV nx’sn ’asV njrB?

ip’DO’ sV na 'asa ,’nV8B?V .ai'm’ ns’Vn B?iaVV nn’an mm masB? »ipm

a’B?n ?’B?iaVa ’ay pnpnV nnraa ’ms a'>B?n'> maman Vnp ’ai ,naB? naa

sVi m’Dna’aixn nra mBaVnn nsn .nnaiT mis wi n^aann n’a’VipnE?

•’xaa iO‘n ris pa mns a’B?nK Dn’a'>sVB? nxa

,nt an ns n’pos dib? ’V rn kV laa nnnnVB? naB?V VaK ,mipsV ’nn«s

Viom Vb? nsnm ’ans’an naB?i inB?aB? nsaa ’aay mia wm naa tk ipb?

B?iasV ’D’aT D’am xnanai m’aana — nrannoaKV Viana — "íiianri// nanan

KisaV mnn ,KiaV nnpnV iV’aB?nB? D’Viyn ra *iki na'Vsn nnKB?a ’n’aVna

»lKi /ri’aniaanVpn "nia*m»a •)asB?V ’n’aVn noma’aiKn Vb? nKiinn Vaoa

’nVVsnnB? nü’ona’aiKa ’KaipK iKin Vapai raan la n’aVn napa nyV nimV

.amaariKVpa mVKa aimaB? "pns ’Vsis-'a nnnVsnV



mmn 'iiípn ’-nn^n ninn

fiw min' n«

ntopvf jn’3ö .ii’iönl? n3”» iis? nn’n 'n^p ims »naiipn nsipna laa

nnn iu?aa lann nnna® nmnnn niainna apin’a ny n’Pu?nP amn’í? n’n

lyaaai ap’nc^n'? lo’i /O’mn’n lu’nn nnoia^ a^aann maia'riyn ibaann —
ms’on nnsiy nnaainn nsipna na na z'n’as?*) iTian.^ mát anV nnVa

PK1B7’ raac? /HTian nxi’n niaimin mynan i’a — 1940 ^aa^Da

anaaa 'ra» ,D’iinx pn D”n^fi?aan o’mo’-^yn nia’nn nnoiaí? i^apa’

naipna asan n’n la .omn’n n’nman nmaipívi ns aayp nn’n

martian nnb la’aon ,Tyn mtn Dn’^x ,n”aaT)n maia’ruTiED ,nKwn nns^E?

’a ,o''’na nn’na B?paí? ’a may n’n k"? m pn ,n”nin’ nia’n nnoia nn’naí>

•)aoai nm’a aiyi n’n n’yV mm n’sxan nainna iPs’as^ o’mn’n naoa

n^iyn nanVa ama — n’n ni nawa asan ’ia’siP s’aniy na .’oaK n’n a’n'i’n

nKivn^ip^ nay .n’aan"? myn maym nPa’n ‘?t£? rnio”! noian ’nns ,n’airn

’aaí? na”B; nn’na; ,n’an'7’DaiB ama nanpn na’aona a’mn’ na’a naoa

.nnavan ’anpa a’Pis’a ’ins aipyp maaa na ypnwnP ’ia ,n’aanb ]a

na .a’Bnn noana nmpa ’nnn ipan'? aai n’KwnBi "nsnn’n* ns rm^ ik

a’mn’n ’nP’ may waüK 'ma o"n’a ’nyB? nn’na mna n’^siapK nn’n

•niKiT nPnpn ’nnwaa naansnn n'rnpn n'pnaniy nnxai .a’nanana isaP ly’anir

— la'rpi naaaiaop’a ntí>a »anaP7S aí? ^b; anPnana ,isa’B 'ma n’oanin

.niyiaEi naa ‘pw maan ’nnx ’n'rnpn o"’a 1945-a naiE^sm Bírna anai’a nnaa

'ra’pBi ,1'7'rn nniBin ama n’n maBinn manaa ninB? a’ayan a’man i’aa

mia nayBiP) Ba'nx ’'aK'7’D i't’ki ,n”mm n”iayn myispan nminP ’ia’a

nanP .n’aann naBin nmim n”PPan niyispan nxmn^ Cai'ris’an D"n’aa

nBis ,nanK ’nsn’a nayBiP D"n’a í?naa na na lai maya mosn ni n’man

nanop n"i Vb? insiap ny — nayan naipn ny — xs’ nB?V ,r’iB?a aB? n”na’a

nn mnB? — 'n nVanai Da n^^a nwB? n’nyan n’Vis’an i’aB? ,naB?V i”yV b?’

naipna nn’aV nBiann Vb? i^aB? xVV n’mn naani nmyV nnnxV iisn ,ninx

n’amn nB?iVB?a n’maon n’apoyni nmaa niVnp b?iVb? iVyaBia „nanVan ’aaVB?

.n’nnoia nx mnB?Vi nVnpn ”n nx npB?V nnVia’ aB’aa íVnnBim nnxnn

aimaB? nVnpn ’a’aaa B?ma ’mn’n iia’nn D"n’a nn’na Vy na aVnin in’n fa

mio’n om’a na nna ,B?anx

maaa "ainsn nn-pan* nx an’tn Vy 1944 V’iaxa ixB?a ibix n’man nx

m’axn ny n’VBinV n’n nB?p taV .naii’X Vb? maB?nn manaa nax — niipnai

n’Vaioa i’H’b? n’xanpx nVaB?n ’Vya n’ma ,n’xna n’Vnn xixaVi nxin maan
ia”nB? nianVmi nnixa ii nsip naipna n’ysn mnn nx n^nV n’iz^BnV n’iBiaiai

np



nsiipn nnK 'níra ’nn’n Tun«i

D’J3i» i\ni “itn ’Tin’n ra’íin o"n’a mn nitsa lap p'?n .p ’jb^ o’^’n

onn’oaa n’c^’K xajn iira’iz? im ,nia’nn miay Í?i5? ^B?a^ on’^s; ^apV

aiaKi ,iaxír (^siai^) ansia ? vn ,r\vpn n^nnnn Vs? laann^ m’^xn onityai

nj’üirr-H'inw’si n’Vanip pnpis n'j’üsa í?tn ,nniDa^s rairaiiK m -ana'rx

D» ’^ya ama oi isoian nr p’ni noua ama nanV .naux mj^oix .m ,nin

,amax taam ,('?amxn na) mn ’wan .i’ns ’nan mop’i Traa : i^ní?ia aia

(laiai’T) min’ ,a’na apy’ „12? nxna, m'rp nai’a’i ,1’ia’a o’i ,ia^nx uxi

’xnnsn p’'?iaiy biz? inizzx) aixaou .aat’^x snaaa’i ,üDnx iüO”a ,pnE^

opis ,ünami opis -’x'np’i n’so .m r’as n'rs’a -(n’an^’oanaa "ri'?nn//‘?

a’naxa* -ms'rx naa’n -’na “utn /nní”S pVp -ni’ psixp ,’ay3 ’xns ,’jx

.laixi ’a’ü opV a’naiim nana a^ o"n’a m’aia ,pi’

nain -’iia’'? nrxa mona -a’a’xna Hb a’iaa — a’iypn a’xjnn nna“?

a’man ^iz? ann’oaai aman^nna nzz^mn nann nx u’zzzn — niynani ’apn’n

’nin’n ’V'ran iirnn nx n’aan^ ’na „n'r’ysn n'rnann rösaai m’ au a’n’a'rnm

nn*?in'? a’jin D"n’a mioaa ií?yD a”'?Van a”3ia’nn a’ma’Sn na^a .a’xnan

na”pnnzzz n’xnxn nnnna nnVxna isnmrn a’n’a^nn .n’nay nnsoVi Vxnzz^’

’na .aizznpiaa n^npiT tana nai’a a”nn’n iia’nn ’n’a^n ra ni:aiTa a’nyí>

wa’zzz B’jina .a’man nan mannizzna a’n’aVnn fia D”i7nn maizza naizz

om’a ^izz ns’n mioaa n’izzan"? ^laií" nxn ai’maxmpn .aaxy a’i’a^nn

xV n^nnna .n’nayn noizzn nxmn ^y tzznn nx latzz nn’n rai "main,, ra’nn

nniizz ama .nxt lyia x^ nuiaízizzn aai a’ao’iiaipn a’nn’n aj n’ao naa ixn

naun nrina .nrnnxa nt aiizzn n’psn xP^ Vnnizzn — n’nayí^ miaa — Px
a’npsan msnnizzna n’iPiX’in n^npn a'?ixa 1947 niizza nanyjízz ,D"n’a Vizz

— mina n’aixV-n’m nna n’iaya n’jann Va ayaa njn’i -lU’nn nuia'rizzi

.f’y’ma nmx ,naun 02 ,a’sisn nn Vy ,naun ’an ,naun nn: /iia’ao^ s ma
n'rapniizz ,"nipnn//a ai’oi a’n’ytn ’nna ,ns naizz’ ,pizz aya ,)i’s ’aizz

nu’nn ’izzxn ^izz aa an’a’a ,a’Bnnizzan ^a ^izz nV’an ’nVa manVmiai mxiizzna

.a’aann

’’ViBn i'n'rn ay a^nx nnanizzn nuiaVizzn ízizz nxtn n’'?na’'?n nizz’an

jax ,1946 ^’nsx izzmna pn ’nin’n iia’nn om’a nnsa nizzya^ •n'zini naun

nVx a’izznn iBoaa nu’nn nuiaVizzn imán a’n’a^nn nianpnn nx ixnizz mxa
nuiüVízzm mp’Bn ^izz amn aaixn nnx nxa n’aia nann .na’^izz a’tia’^ naizzaa

laipn naizzan ntzz’m'? axnna — ’aizzn nxai ,a”nin’n nu’nn nnoia nn’y^

’ai’ynn nu’nV a’man Vizz anizz’j ^y m’n’ mnBpa naxa in’aizzn — ’üo’a

nana axi na"? mp’ma nupoa ip’on nt nuizza .om’aa ’üO’‘?x’xiDn ’^yisn

nnn no’sn'? nu’aa n’nizz nan nn’aa y’aizzn — ma^x naa’n — n’i’aizzn

— ntíBnon mx — n’a^n na'zBan Vizz ’nw’n nyi"? n’aynizz na ,n’DD’aiaipn

üizzsma nm n'?’V i’a nna"?! i’’?'?üai m’a ,ipo’y nx i’a niBaV mian i'^xa

.nsn na’í>B ^y rnn nx nn^ nnax’ x'rizz ,'a n’Vyi niB’na mnyn mrya

naiizz s maxn anynmV noaaai np^ a’n’a^nm a’man nx amx na’"? nt mpa
nxmn nx pn x^ ’yaa ]Bixa B"nx íz’aantzz na .uzzaa nnxa naiizz — uiizz'ri i’b

táp
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Dn’ö'?nnai omana 53a dj s'?x /fl’nayn nnaon nK^^^ nsi nnayn nswi

•mxa am’aa /i’yai D"n’a ’'?na'? rína ,o"n’aa n’jrx'n'>nTn’maan nViys í’a

rma ixn V'nvsí ysaxa nsis fTryi aty an’a'?!! la’a isoa dji

wn Dss Ilim Doya m n'ryniy na .D"n’aa íi’iio-ri’jrs n'?iys msin

.nniOT ama iniTim naya ns la^a manp D’ny'ji mn’n ’DO’naipn

nnma ns ^^a!? on’a'rnn ^y nox D’aanana p^niy na n’^ lynn onain

D"i8níya ,na ’ii’í? nst na^p’y maya .ts ly n’raipa nn’nir; "mbrí,, naiaa

D’y’axan ]’a nn’n n’on© iiraai n’saxy íi’mn’ na’iaa Vy raan

mnM ^npn pa n'?iayn‘? nxt 'pya'j t”aiya '»üO'’iiaipn 'ain^n lyw n’n arn^

inDX’na tr’x d’sVx mran'? "rya msnmyna n"?™ oy mxy pixi amn
m '?ipai ’aaisa ma‘?'i n’aiaan ra aman ama nar na ,nMinn

,Dn'>i''ya ‘?’j bv myaiíya /Omn’ n’snmya ’s'?x ay nn’ ma‘?ai aira "la^nnty//

.’nayn Vann ai ’aann "rnn na'ra uiy’ anxn Vir? aa amxia

'aam '?K\m mixna fa snai ^si^’n njipa nw ’na i^n D"n’a Vin’aa

1947 ma w>v ,naip my’iy "rya nma n’nty ,Bnanu opis .üaT'>‘?x 5maüa''j

aa’van mrya nnsa ntyx np’iaa'? ’yispan paTO ‘rnaai ’a'>BnüO''a’aix "rnaa

nsoan nxsai ntop’i maa — ’ympa T>maa "jys n n'jnpn ’j’aaa

anaiaaV yispa ma’’? nn’y^ .na'ja nns naiy naya pnnn a’i’aVnn bv lapn

(m’sn ! maai a’u^aP) ’ympa D"’a "miX// ayaa pia imxa a"iaa nnsa ayin

rnnxi pna ^p’as onanan amp üvs o"n’a '?naaa .a’'>‘?‘?a ama’"? nnma
í T'f ,m'?D’7'? K?mx ! i’n armDxmpn '?iy n'?nann ayi 'ián .mian mrian

n’ai’ ,pyaíy paiyri ,cna'?s a’"? nasiyaop’a ,nn o’i ,(Da’va ayaa) nVan

.“iin'jD Dp'?’i '7Diy ,fDím‘?ia ,Tmn — ,nanw ,n>ia -“n

.a’^na a^'ja'pa a'>‘?ysa'i nwnn'’na nax'?n Vs? pinn noaan ay ,i948 nioa

nay n'?x 0"'>naa aman .a”Di3m a”n'?npn numn mnoia ns aa lamVn

ans ,a”n'7B?aa o^’riaa mio an’a^m n'riyaa'? an^nmat "ra ay n’aaiam

n'7K a’ma .a''ma’'?n rT>aana msim tVosa an’mympaty n’iayi m ma*?

ntyi‘?iy n''a’>Daam ma'rním nayiy nnx pi -aman ipn"? loaam

D"’naa nxmn'? ai’wní? ’na ,rmmn n&2?ai n’ao’aiaipn n''ai'7m'’7ma a’íynn

.'?ia'>aa /a’naimpxn mai’yi aa‘?a xmin'ri n’aayn np’'?aisnn bv: a”n'?iyaa

p’soa n’n a’i’a'rnn nsoai nsr niym nmn’n n’oi'rammy ,anyn tmxa

rnym"? axnna -a’nnx maipaa i'jmi .tm” nxmn nstya a'”n‘?i:;aa D"’na inna

maia'?iyn ’a /íinayi m my’iy aipaa nnmn natya a’myiy la’nan .amnn
rn"? a’nan m'?sa na — n’am’p nram'?'? maai aT’iyxa'? ’i’a nw im
amnaa i'rapna ayan ’U’iy ayu? ama aa rn .ly’m ma"? m’n'? nnayVi

amn nD'>ona'’aixa nmansb nxna nnm npai‘?m taVp an’am ,mx'>ona’aixa

nsna "a^axa// a?"y n’aamn nam'iamxa imám o’i i'ami m’ia// tr-'y nma
.a’naxan laaixp lapmana"? amiani ana'rnx laxn amaa n’amVVi nmiDomP
^naan ’xmxn nm m’aiVix’an nbnpn •nira'? nayiniy ,Dm’a amnx "ry

.‘rxatT’ nxnx in^^y naiy ,i96r‘7 ny a-iama opia — ’amiao’a’anxn

maan ^aon nx nxa?^ i'ra’ x"? nxmn ’aa'aiy naipna pamn miaa p'rn

V



n»i»n nn» 'tibpa mn’n Tiinn

níVsV in iwD’fi -maipnV iVain onn’a^m ann’?’ fia '*i’5?a ni’íi^ T'tranVi

: on n^s — mannn natpa pí^a niay ’VyaV nrnV lati i’a

^p^^^aa ^xas?’ n'iT'sa nani ,asD-’aa ^nja -nipa (’^ana) aanai’i m aan

nuam aan ,]”í>p in’'7S ann ;(?T'’‘i’Ja na’oaa’jix na’iP’a 'sns aya)

nana (mm’) .m t x"na "ü'?i? ’iX// iinyn nany ,iiasa-2?ü”T n*?!’! s ns’na

)ann ’as aan •, x"n ,i"iy ,D’n p’m .m í D’^u?m’a "'7x12?’ '?)?» íny /ipi’x'?

m’ina ,a"a o"’a í>nja n’nip ,'?"i ixiaí> t n’-na m"a D"’a ^nia ,vTn

oasy w’Jintp nmaV m’ya .Tjnpn ”n ©n’n ay nc^x ,D’Tian ^>2? mn’t

Í?xa2?’^ m'ry^i rnyan asipna a’ya ^^r^^ Ta2?a ^y may^ m’^rm — D’^axa

(Hiari) mm’ : ani ,a’ya i’híp nü’'?sn n’ixtp ny in’ na nimn^i aiiaV

opis ins’H m’mao’n^ 'sms ,*)a'?ix uxn jnmna ma D"’a bnaa ,ni2?

D’saa ,D’n3X2?i paixp jx^na n’'7MX'7 mia x’nip ’jx ma ny n^y ,maai3

.ya2;mxa — i’jai ainn^o opbi ,D’'72m’a nn’oaa’Jixa

n”n^iyaa D”yispa o"’aa nn’na ny ,^xi2?’^ b“in '?2r nr”^y ’js^ D”n32?a

naan ’iaiy^ ’jaa-’yispa D"’a mya mns /lai a'7n: ’ixiaV ,0131'? n’im’a

D2a 27aox 'ma ’iio’n o'm’ai ’nm’n )ia’rm o'm’a V27 naipa nx osn a2^x

mmn ’ana mxma d’íi’xi n’m n’mann n^iysV rp



cn'Jiií’DJiui D’-’inu DnncüTi

» riKD

.onmn nnis mnBt M’iii^’onüa o’nin’n Vip nniüo’nn '?}i yn’ oya

nsn'ri o'jiyn nt p^na ’Tin’n oyn rx npní> ’^^ onys wyj laaa nt

O-oasa n’jn'j’onüai ^"raa n’TijJina nnayn nmnn nowa dj ai’32?’n hk

/O"?!? DK is’örn 1T27K D”aa? nmwö nsraiK ns j’sn*? -kis’s ,i3aisna

.D.T'ni'i’S’ ns msV s’swV iát *isi n’m^’onüa ,miíry 5?trnn nsaa -"ap5?’

ipn’n ’as n?is (a .n^prn »a’n ’as p a’"? min’ (s :nn D’mwan

.pnpnns naVti? n .j”nxm“i Vsi’ omas p pns (x .ma'jnp

•’xy n’iii'j’on^ l’^isai n’ona pj’rjanr rn O’ma n’jnnsn nin'rí^

.nam nnis ’jab n’najr nmn'?! nuw m'rnpa mm r’snV n:a

manpna (rnpnnsi mi'nip nin’a) nass? nn n’nsoa nn’nui’on nn’l’iü'rü

ns’n sD’ssia imn nn’n’wa O’aipnn o’jwn n’sii^un '?'?aa .nn’üi’a yaipV

.n’nayn nss?^ nasnm írs"? nansn ,mtt?5?'57ir?nn nsaa ’iin’n mian 'pv i'p-fíx

’ü:s ,mis’nn nyim ,ni'?Viann mi’iaT irw ;nBipnn nPss? nnis d’i’b

n’miiran ipoj? niz? m^npn ’tt?js mmn ns o’isnan d’i’b í'idt nras?

iV’iisnn .s nn’a n'rana nt ni2?a) n’n'rsiai n”nipa d”!’"? n’n’» ,nsmna

.n’nBnsi n’janx m’2? ’amn pi (nnatz? i’jtsn

ina’nya "pns’ ’aaia/,a nn’nn’S’a D'?ia lamB p^i?2^^s naVty na^a

,('"ní?san// iim’n ^s n’^ipin’^ i’niTS’a n*?!?; 3i”iisnn inns (‘.püst .a ’pv

pnpjins na'jtt? .'T’'?an//i "n’aan,, ,"Vaian„ ,"-)nvn„ O’nm’a doib p
nBon noBin nau?) i873 — i'^nn nnma c.''’'7j?Kit’s *i»’m’aia’T„a íinntOT

ns? C(i”Tisnn .s ^í? I’TI?? 'r’aan "niaai ^aa* : n’aii'r’oaia ti2?sm ’nas?n

li’»o min^ dsti nm löKön (i

Tiaya D’K’sa 13K üairap ,t3

,0 TiD znt2?iK) nnwiKa nvm mnriDnn t ’miay in’ r’y ^"3n (2

,3a 11D ,*111X3) •Ti33in3 n’i3y.i ni’ti;3 nnsx^i p’x nniK ; 417—368 ,vot2?n ,n*’yrii’

D”i3y D’isioi niiDO by) nnstt?! npVn j 128—119 ,i"3tt^n üntí^’nso ,pn'’'r3 ,3 ninin

Hebrew Poetry in *294—293 ,t"D^n IIKS 'T ,pn’'1’3 ,15 'Oö ,TÖ niD ,1X11.1 ,(.T13ai.13

.Hungary; (R. L. Braham, Hungárián Jewish Studies, New York, 1966. Vol. I. 295-342)

,D13 ’3X ,1.13 DlVtí^ ,bülp1’3 *.1 1"1 : D’lia 11713 .T13ai.lb 1K3tí? D’inX (3

’iaxöD iii« /HT in?3K?D3 D’H i3Ktt^ .nbx Vy 03 D.T3’3 ,n’iia.i n’niison on^iys ^y *iiyi

.n iiD ,"nts^iX//3 y’3'1.1^ loiyty ,o p^n ,"m33iK3 m3y.i .ii’tt^.i mnnsn.i/,

*"pns’ ’33iD„3 onisnntí^.i inx ^3 ’"y p’X3 laioxo ^t2^o.13 (4

D”n n ,133 3KT rO'’33 1331 ,1133'133 liyOttT : "n!?X3nz,3 13713 3’*»TlX3in 13^0 (5

1852 7l3xr0 ü::?D1133 .11103 1.T31 KB^IIIO IXSIOtt^ ,1.13.1 tí^"13 Dlbtí^l (3113nS?3) pHbiD >101’

X 'Oy ,1878 ,’1H13 ,"D’niö 111X« ,f3ip31,1X .10^0^ (6

.1X11 (403—386 'Oy ,3^ ni3 ,"1DD n’ip„ „T3H>*’03103 ’13y.1 0131.1) 1.73 *pV ’ (7



rrm>’ona n^iaj? nmiera

n’íMVT nr p^na losii ,1944 mura D’ssan ’"y n’jnV’wao mn’ »n’a

aöo anp — (• is’H'ri O’aann ’i’V n’nsiinn '•vü aay ai^nn aiysa —
niöya orrnay '?yty /amwan C-nnaya óljain ny’ana n’a»i n’w^wai

xijiya í?nn n’m'r’Diüa .instri nnayn maim m ipT’m is’sn ,nt unaxDa

mw atrs nnnx nmiE^a bv dji my’i’ li’n’a b"yn na'ra .1877 mty ny 1865

D'riyn nan^n ra n’mV’onaa ií>yBi rniy D'irtK .nt i'ns Varra nnaya

niVynV ’isnn ta ,p’sV (‘“.ur’T>'>a ix nnanna anV nTiur n’irym niwKan

wiwyyiynn nxaa nmaani linssr lyaV lanVirr n^ayan Dmx n’cnn la

nnVxn sVV ma ,nnay m’trra nma nn «is lo’i D’mn’-xV nmicra

nstrrn ^la’'?'7 ns’m mm .n’inV’wnaV itt nV noV’sty n’saiisan .naa

ryaiy s oVVaa .a’naain myi ’ami nmaa ’uax aapa .nr Vana .nnayn

•vna ’attniT /irmx’ ’n's ’xxsss /''sa

.mnay nvmsa an’iy loam asivTiVipa naipn nmxa apinry oiann n’aa

•m“TSir'“TS3a ais nxaiz? aaoa .s’Vi’-saVxa mia ,Vsiaw 'iraasp — aiana

xV amit!?a Vry aay ’aaa nvan nrnisa a’nay an’irr loam i65i mrya

.a«Tin’

inns ain s nnay mwtr? amn’ un a’xxia m^^'yyiran nxan aV’nna

auipn lyaV T'mVrya Vrra amamiy imx-a (1844 — 1766 ni’TNn) rnn
i’aiD Vya axn ? nV’axV p"’n V'n’au? am nma asn) ’naVn pasa Virai ma
ann .(nV’asV nma ann ’a nann ann bv myn ? laiaa a’Vnaan si.n aiyptypi

naura nuiy nmnna) 1819 — B"ypn naíra .nnaya an’iy aonai na’n i’mn

may au — nns min mn anyV mo,/ auramaa msV s’sin (I868 — n"ann

.nns min mnV in’-Vy inainw mn’Vo iai "...a’yna mns ua ma aixa

Virr imVyaa ínym nnnn .a’n’irr nwiVyi a’yans nV^anirr ,"naiD ay» nnainn

un' laa am rmn^ ttwVn ita aman nao n’ya »iyV (nViais’V) wa'V ann

."'nwna s’iniy naio ay' awa nnain ^1na íi’naya a’n’iy mraVan a’yans

— a"opn ,asna) "mm pay>, naoa a^isa i’nin ’n’a a’aina a’nnia a’n’cr

Vw inaoa un’iy loana la laa .(1799 — D"pii ,asna) "a’iypu^p rnmi (I803

t\i?nb» íion’in .s V12; unaoai (I8I8 -ison) "pisn naia* tana’V nty'Vs

a’nnnnna ania'nn mVip .(1955 .a'as'Vn) "la’a pinmai (i889 .saVu) "a’S’aa

yamn nan .n’tyiVa aa noaan ’naa mV’an nanan minn i’nin Vur un’m

'
3) ia«nB .« .nnTiUonoa obiw UB^Knn uasn nson nx a’nisjnn bv "Tjbi í>3j» nBoa
(A Gazetteer of Hebrew Printing, New York Public Library, New York, 1946, p. 70
noain i873 r\w2 xin ni oaiití^ /^ibnaTxn axt na "nmn nan!?a,/ nm iso 012^11

"nain nan!?a« ison mit .Macskás Szent Márton iT»3Ti^^Dnüa pp nsD rs
tí^man n^a n*»naDa xiíai ison panxa «o .aa ai hm n^atxi axt aim ,nx*iaa osia

.pYin’ia -)üDt2^ D’ian^

ratí^n 32 'oa "nm ".Tanb’Oíia iisx nirr : naxa '’y (s

bibx) 1964 üomx ,15 'oa n'’í?3axn mnnaa a^iaa ;i9—s 'aj; ,(i964 ^nsx'oixia —
.27—12 'ay ,(i"aií;n

301 a*; . D^iYin nj; ’ana naa? ^ina fpv (9

nnanna vtü üv (abn tri:=) ’xbxpo^a .> aisa aVann (lo



TiiaiM-’Vans .a

,('x i'iüv '1 *l^) "nwn paj?// nsoa ,mpa ‘?Da .spin nay njíap nman
. D”Di’sn '?v nwan niona ,n‘?3pn ’a!"? ’mipan uain "ruía 'ipmni:;

’i’ ns ’nxm 'n’ ’aaii minn naana oya D 5;d d 5?d'? ’n’at ixa nanv

non V5? ’aw'ri ’i’ nis;n ’sa mmn ni'j’nni nnw lau^ 'xt> írás"?

’asy'? ’íi’XT '7'?an '?'3 o'rix ,in’ya aan nan ’ias? ma^'? Vmn at^x inaxi.

mo’i np’s; '?5; c?an T’ir nn"? ’a’Va mn np’y iwx ao’^ naan n'ryin

rtnn nx ani a’!!;^ ’naa’m v'nmi D"aaan umai iinxa ninan ’"B5? nainn

."'anai aiya'a nasp laaa a’tz^n ns’'?aa ‘?'?aat:; na ’‘?’j 'aa"?! n’xnn'?

/'naxi na'íiy naa* Di:;a naaan au^smaa nsr’sin 1885 — n"aan naira

! (n’an'j’oaaD) axn’a i'?3ai:; aii’aa'?xa aaiannu^ laana p’p’x pnx’ — naana

n’t?xaa) ’iraaa X2?ia aaiya aai "ai’m *i'?xn// anxn .D'>a'>u; n’r’an naaann

n’aaam m’rnpa o’a’ nmxa ‘?nannií^ paxan nx «ip27a ai’sn .('x ,ra naa

la’w .D.a’a’a aii^s'? no’a aaima nai'aix’an nt 'i'>a‘? ’oaiainaixn oarn ra

.naxn ma’»n nx aanan nPsra la ,"n3'?X// 'aw

’ain’n lanan pax .(i907 — i830) paia a’xa anaax n’n nais asio

ü3í?a naat maa m‘?x2?a o’aan nmB’o aa’n paia .a .x .•''sxpaia axaaa .aa

njí’Bin aiB’on n’san ."ii?affi’n nnn iran ^a rs// aia’o^ xwia u?aiiía oiB’na

nwi'ju?! D’yirn mxa m’ru? aanan n‘? 5?n i”n nia'jin aixn .naain ouana

.amanaB /ria'rxa -a'naxp -iBaipxV ,xaü”a sma’^y’a o^nn ’nn nnai nmay
.üTOip tTT'x'? ,xa’aaxa Ve; ama anxV ma^p aa^n

aaam "pnx’ ’aaaz/a T'a’e;a aoas iVx3ax'e;iaxDa vni2’''aa’pD’T .tz;

nax’xi Di’xaan Vtz; aa’a’i:;a n’aiaa

"a’aanV ayi n’a^a anx a’e; ddib (Viaxp-axa) oVao ’as anaax aan

.axaxav'axaa aixV xsane;

waae;5
?'

5?t2;nn nxaa n’iay na’e; mana aVap ixi:;a nVx

a'?pj'''n mirr*

"naan’ n’a-/ : pa’e; raap ds nnayn nnaon na’a Vv y’aine; pipxan naa

a’S?sn ’aiaX// !m’e;a anx nx ann .ma’x a’pan xV’a .(i856 — P'aan fi)

/asVpa’n a’V nain’ -Vya a^att; maii nae; n’irsrn tninV a"iaa ayaasa na

(”."na'’aan lyaa’aayan yae; axa pxa nem tpyya V’Vaa iiaw nay Vnp e;xa

m'-aV a’Diaon C ií^iskVi raao’a aa asraaya ,e;575?a aaVa vmaa aipa

.axn'nVip ^n’anV’oaaa

n’a« aaoV naapn ana .na’na "pns’ ’aaaa// nnaaa Ve; lamsr -nae; .a

naanm -naaiVna naann íVsa ae;x»
: lapVa aVpapi V"’ nx axna xva na "nain’

,naianV iV nx’Van ntx ,aaa’ apnan ’aanVi ,naixV iV naiann naia ,naaiD iV

aaaan f’Van naa ,npan t^a iám ,npV ^ov nse; pnaa ,an3 Vaan ’3 Vyi

.38 'SS O aao ! 26 'ÖV ,B’ aa3 I 69 W ,TÍ7 anS <"pns’ ’33ia» (U

.30—26 ,0’ í 106—83 ,8’ a33 ,01? (12



.TinVonea nmwa

inias D’an niyj? nnayn m’ira O’jwínn mys (“a . . d'?irn apinn aann

CVpnS’ ’2313// pnTM ’DT Vy

C“: "mw’ n’a: nsoa osaair /ónix '?^na// i’tra miya na^ty p ’ax pní>x

,aVxty ’mx í’i’va au^n,/

’x'?s xim >'? Vxirn ni na"? ^x

n’aa iípx in’a nx opn p^
IP’ IMID nií?x "naan nx mi
íi’iry at^x ixn npma ixia’

/p’nx anr nnx min’ siaax’i

xin m nap ,i'?xx appír? a?ymaxaxaa nyPiixp 'rxiaiz; oPis^a np’
ptn^ IP’ nx mn„ ;r'?x n:D aPprn rmap’ nx inixaa ,np’u? aiapa

niyx n'?x ]’a ’npp’ airp D”p npiy wsx (“"... n’aa pyx n’an paa nx

t3n’?x ra .npnP’Diaaa miryya^nn nxan n’trtrn matra npaya mw
,n’mP’03aa Piy ’amn np'rna (” ^apsn piaan P’Paa aa rí'>nv p ps
a’V nain’ ’'?ix np n’anP’Diaa "jc; njiflsa aannniy /ay'rnxp ‘rxiaar DPwa i’ai

pp’yn V5?i’n painn ,naa ; anpur ip aa^pa.a ,ia'>3n^P3a '?v niaaaa ,a‘?p3’n

ppam app anaa ana ,nany a’ iP a^iyp atrx napa pair^ .a naa

njaxa ypiX// — an’.a ip puur .a anp — ""rxaiy’ patra// : ipp nx doas^

nsp.a la ayin p x'i’a '.aain’ np' apaa aaso :nai,a’P nxn -naaaa nap’ ’a

"! aix i3’xa uian : nax’ i’ayir? ’xa Pai ,napn í>x

mx’i» xaw i’a’2? nx d’aaa noas'? oo’n ’a ap’yP pipt ,a’n a^pi’Ti

/d'jix c*."pna’ ’aap//a aoa’stt^ a’ap na uxaa n'rx rnptyn'? mnix .dna

aa’sP -d’aVtria na di’xar d’a’ty lOErnn "d’nyn ’apa/zaiy naaiya dnann

]’X saawan ya’ nnx Aaain’ n’a// laso nx aix^ x’xi.a^ xin w d’Pnn

:i’üi’3 aais"? m’iyp d’Paa lyaniyní’

inau?’ pa"? díiw'? inna? d’ai//

n'?©a na’ npa maw^a ’a

nat ptypa i’npx iw"? ’n a’ann

.V ajs a856=T"üan ;]’i ,".aain’ n’a» (i3

43 ,N3 I (".i’nnn,,) 39—38 ,3 ! ("iptn») 62—61 ,n’ aa3 oj nPsaP onsnan laíia (i4

—92 ,13 ! (“NinaiKa bmp nnsa*) 24 ,i3 t ,

.

nasi mi-ü,,) 68—66 ,33 ; ("D’ansa*)

a’!?.) 69—66 ,nü í 36—34 ,7]'? f 86—82 ,av> í 71—68 ,1^ f ("[saaiBiNa] Paí’ ní!nn») 93

.("nnasm P3tt>,a„) 26—24 ,1!? i ("imn nw» de>3 lasai »np!)a^

1,a3,a íaí>T iiaí>» n"ia mian i3 ira’,a ’3S» ny nnt xi,a ’5>is .13 .nyn „abyab ,axi (is

.79—78 -ay ,"rmiT n’3»3 "ní>.an .aisi nntr^’í’* i’rn ©ipp ibí? ,"rx’

.84 ,N’ ,»pns’ ’3313» (16

'73® aK3„ ’ii’3 bapa iyn’a3ya’T=n’rií”onB .79 'ay .(-’a : iPnP) "nn.a’ n’a» (17

.("iyj„ [113=] asa ,]y3’T=ya®)

.42 ,'’a3 Dl .85—84 ,N’ ,C'S’ ; plb) "pnS’ ’3313»3 ".lani 013„ (18



Tjnai’i-’Vans .»

!?n'?iajö ipm m’ö írs ’aaa

mxis ni?‘?n ‘?y waV’ naa ’nj?

nb vn n’asi ,nnn2?j

larx n'jxa myn o^aT iiyi

mt trxa inp natö ’a

laaj on’ynö o’^a in^s;’

ip^aty’ D’iaa n'j’a m xiipa

1X1’ x^i ixxa’ x^ ’n’aa ix

O’a’y!:;'? inat’ n’rxa xin

naax mw’ tnt ’H’a nx p"?

(naa ’a niaa ia msínia ’a *ix)

xjp’ nnay -om’ mm’ iw'? pa ’a

(“."naax: pin nxt di laapa ’au? dji

njya'rw m’na 5?n nsm nx n"??!’!! u^’jia •» lanaaa

,DXsa’ Dxai -n’nayn nsti^n nana *?y la’n i’n’í? nx la’s^i aiaj?'? xm pia

-’in'jax ’ay tw'? nx:p// .do’si’ — aions'? d’ixt ,"pns’ ’aaia// tim’n ^^1y

,nax nsi2? ,D’p'7X n’ya a’m aan ’n’xa ’a -’masya wx isan ’i’jnai

/'? Tia"? nn’n n’x ,nnian

jaa umx nx ,’ia5?n omax yar umx nx* ins» '?
5? aair ayi ay Va

ai» ajw^ ,aT ay^ u’sa tynsji imaiy uiw'? ,i3m’ an’ naaxn mnaira

,inrxa ^y nay a’s^x nii» ,ii^ uy^’ ii’a’ixi ,ii^'7a nmx aji ,i3nx xin

ai’n "ja i'?'?nn’ aaaax ’pVxa ait^x ’sx mn ’ay ’jaa ai ! a^ '?y aiy ly’x rxi

aa’!?!.!"? apy’ n’axia nx m aips’ ax ? mips ai’^ iiyy’ na ,^xia ai’*? a’ssani

ns -anx rx aniy^i ,aniax pxa anx ’n anix niryi ,aap ’a’a anaax ^y

aí7xa aay aaa’ atyx ,a”n a’p‘?x ’aaa nx aiy yiaiy'? iip’ n’x ,naa’ x^i an^

naasini tiaiyx iit!?^a ’an ju’a’ x"? wap ii2?b nx ani ,inyn "rx a^’x aaa’

"ínin ayn ^x aai’ mnx psr'rai

an"? i’xi aaaiy ^y nons nixa t a’jic? a’iaaV mini anya nVua ‘rxaiz?’

iw'ra xin ax ya’ x"? iiity‘?i// iiay iw'?a n’i’sa na n'rxtí^a *?sa'? ,^ia’aa ,’xis

("nain’ n’a^/) ma niiaí* aaiiran nxa ,na’s^ ."ayi ay piy‘?a ix aaa’ rniax

•a"? n’a max ’aixi n’^y ann ’i’y ,’naaxi„ : mw'? n'?nj "jy aiaa?'? nia-^y

,aix apian n’Vx ai a’x’ airx ay ,nii^a n’a n"? ’n’iai . . . aaaa naioa ,a’ao

r."ny3í> n’nn txi

,"nxí?saa nma» iiaisaia "rna nx ^V’n na a’» aa’ma na’n i’x -na’s^

nirny*? aaí> na ,a’aasn xi la"? ,apy’ n’a nnxu :n’aaya n'?ip ny’aa^n att?x

.44—43 ,'’a (19

.101 .DS* (20



n’iiií«03nBa n«naj amiiws

ní?nn») "msn n’ isa -nay nsa^ ixaö ina? ,D’aatw mmaa
(’Mifins msa?a ann CMasya ix’a; D’'7aa nsm riK a’a^vni i’om aaitran

."mw’ n’a-/ s 'a’aajnsin naca laoxi n'?xi ,ín mmpa i’nn’S’ an ,ma

a^asr fa ai"?®;! n^sa? -ana insipn ai‘?í<!y .an a’jncia i’Ta?a a’Ka^ian
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,10011 1,13,1 í?3’a )K’n’ '3113 iinaTb liín®’ naona anpna 1303 ’iasa ,iin (i

.(296—283 'ay) ,1"tpn ,ÜE>3113



.TiTi^’on iiBs mn’ hkw

-nsT c^’nan'? .amn’n 'ru? taVma iiay’c? itrn’s n’m'?’on pos

jiAna onis Dü-’u^sna -’a^isa ixivn'rip t>í72 ins ’jani "rns mn’ nn

"rty nimtsn npnaa n’in’j’ojiD psiía i’jnrr 1940 nioa C.n’aan naib

n:i li’masu? is ,1921 ’as^ nnix -n’ain"? u’*?;? n’n .omn’n

nviin’ mnstra msa isoxa i94i '"jra ins n*?’^ .nnAiina i85i nau? ’así>

de; .pD’rnia-ra’öKp^ n’jnV’oai íissa "onr D’j’DJa// i'?aim tn’naa

.D’am k'?'? inxna

i’D imám ,iaaa na nni:ina Dspwa i’n ie;k ,n”Tin’-’msn D’pinn

,ias'?in íimn’ m'^yaa i’He; D'>‘? 5;saE; ,nn’n nxsinn .n’>ai*’Dan nssa dx

na-pT mayaip ,"'?s;Dan bv njiaa,/a ’nin’-s'? p’oyn^ Dn'>‘?yaE; is

D’i’ps •Dísn'? nsi DJin ns p n’osn mnsipa ’s'jk f.n’ny'jan ini'?);aV nayin

.nis mniaxi nrn'rtpaa rnnipaa D’mn’

nson ’íia nn’na ns?a naaso ipmna n’anV’on nss'? idwj onAJinn

na’oa .D’njnn-D’aia’n idd ’na'? i'rapna k"? D^niT o’T'a'?n .yn^n ’ama

lapim nxirn'?ipa mia'n O’^a'? n’mn’n D”j'ia’xin neon Tia ípnna innsa it

’iX// tinyn ’sn ^ya m’nsn nips ,n’aii‘?’Ojnü nnn’ (‘.nnns n’ns?a o’E^nn

nsivn'rip'? omainn no’aa ara (nnuinn nstpa nw’ pny) "D^p

liD‘7E;n Vip nntaxn it* nx ©'•nn'? nV’nnn (',"!xan'? dj omn’ nxiP’Ji

on’poy mns'? imáin D’mn’n ni’unn ''rya "ra .D”nn ’nütp ^aa mainn

ly’nsn nuia'jipn C.mtjn n'jia D’an n’^axa inx"? pm p’jnai ninaipa

.'7’Va pix ip’osn tiioa'?! m'?npn ^e; nmiamn ni^iys'?

’ja /D’mn’ n'jx D'>iE;y'? anp lo^n "n^sa miay// '?y pinn niapya

nna Tüp p'rn pn) n’aani'n’Dnn nnnn '?x n’iiiV’Dj'iaa ixsini <48—18

C.(nsiyn nnE; n^aa'?! nms’a nniay'? „nnaain ^lna nxEia

D’aianx 'je; rn .nxnx‘‘?'?a nnaoaa niaanixa rn ni’aii'j’DnDn niSnpn

p ; nmn’ np niTal> in pi ni’s inx .bsnn : nPM '!V lar (2

yiT X7 ’ip’i’ttrn nnin m.Tn bv lai? ^n-soa iPt»i nn»s laa ,B>’a ; isivtPpa

.miayninaa imas^ ,nnM nna»x

Szombatfalvy George, Le bilan social de la lói sur les juifs, ‘‘Társadalomtudomány”, (3

.Budapest, Vol. XX, 1940, No. 1. — Az 193 8. évi te. 1939; Az 1939. évi IV. te

naiüpiKn 8'3 /iKivn!?ipnt2^ m^ipn nnbm \>Tp iKöin ,3 nunnn iiinn (4

.nnn iDnn D’r^bn mx?3 V2‘*r'2 .DipttS n^mn’ isd ’nn mnsb mtn ]m) ,i9Aq

’jd!? Dnnx d’ö’ ,1944 IpnDX tí^nni ívj onn itt’^’pnn nnj nT3'’n3

.Uj Kelet, 14.IX.1940 (3

»mnn nx i^x sniD nir^pib níjíi /pnipKsii biaij ,i’vn '’xnsn ips»n (6

Karsai Elek, Fegyvertelen álltak az aknamezkön. Dokumentumok a munkaszolgálat (7

történetéhez Magyarországon. Budapest, 1962, Vol. I — II. (II, pp. 268—269). Nagy

Vilmos volt honvédelmi miniszter visszaemlékezései. Pilisesaba, 1957. (Karsai, op. eit.,

'>pTy\i m uy i’stnp .(Voi. i., xviii

ori m ht ’"vi ’d>3 Dn’> nxim x'iKanxa
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mí’np nn’Si "’mpa nm:// ’sP mVnp f:n”j:ix

’na ,nsnwa nss; -Djrs s"? /ixxa itrs nsivti'?ip T>5?a n^TDia oy

.n’in^’Oiiüa tn’nnoia Vyi m'rnpn arp ^y pn'?! nuia^tyn ’is'? as’nní?

nina i’sa ,n'>:isyn n'>3n'?'>Djaa mn’ D”nn ^y na"ii2;ia Vap^ na

.is'ivn'?ip n’ya i'jyaiy o’imxm nnoian ax xain

rn D’naaan rioaaa ’nai m'mjn m^npn ’ny? aaPa ;nD]D"'’na

i'jys m'j'nin m'rnpn ’nty t> "ry (“.nV’sn ’jiai nD3a’’na ontyya aiy o^a^p

.ni’‘?X''y'io ni’jiysa oa ,Q'’'’rmoan p’T’psna aa'?a -ipayir (’Vnw’ap nnanv

."xiupT aína,/a p laa ,D’ppn an’?’'? ’ai’ ínyiaa ián "aimn’ n’u?: mx,/

"tt>D3'? xsaa// rnann ."pax ’^yiD// nopiTn’a t*'? "a’jpT airia// da n”pnn

.1921 natya ,n’mn'>-x'?n n^aipan a’^m 'naa atya rra'? naxa

aso p’a msaa anx ’?a /ipnnn m'rnAn ni'?npn niim ,nnn nnoin

an’a'ra mxa nrmaVi a’ia'? a'''>aia''a asD"'na mns íimtyaai (“nio’

"’a’O/,! "nmn ’pnna// nnann .n’oamnaixn n‘?npn "naw aia'?n,/a np’a

aiy "jy .na’ty’n mou 1934 na.tya .anaiai an’yx aapa nnnn aiaPV laxa

."asm a"nn«

'a'?p,/ u?"y rimn’ a’iiaan'r’s naiatn .a'?ys apa : uaigtn nmn nnuin

Tun'j ixa "aia’ia// uaisoV ínaxn maan ri’a"? aio’n min í"paxa

.mnaa ayian ^ty ’isua

napin .npaainP apn ms’o aiy ,1939 natya : ii''''gnDiNy’g nngin

ains‘?i laaP np na’psnaiy /'n’PxpiD naiy"?// npiaan nPnpn ’nty ’p

.axinPip apa a^ainaa a’atyinn "^ty nv'rxpion mpan nx naaaixa naisa

naana laaaxnn amn’n apaiam ,"Pin’ a'>'?in np,, apa ^ya 1927 natya

.pPax ‘rixa,, lyp

(Congresul Mon- .149,751 t 1941-3 ( 146,093 : 1930'a .Tin1”DnO PSS >!£> nPIPlS,! (8

diai Evreiesc, Sectiunea din Románia. Asezarile Evreilor din Románia. [Memento statistic],

.(Bucuresti, 1947, pp. 159—210

"pHK n‘’2„ ; (t2?'’p nima) "npv’ ri’n,/ ; (nt:tí?inü mm2)
"nma^ n’3// : jidid m (9

j nn’onn ^

7^ "nm bniK,/ ; niinis mmn) mTj?,/ ; (’Xübn mmn)
mi3V„ ; 1898 nitrn Dpinti^ "D"‘r msn„ ; nntr^Kin D^ivn nan>» ^loa "mm’
n’2„ j N’öi^ip'ö bbn n t2?"y ""pbn n’n,, ; "t:?m»n n’i,/ ; 1918 nwi "minD

vn n’b n”nm’n (rs’ixs nini3) "pis ’bviS3„ ,* (ix’xit: mnin) "vm
’irDH) "nm-iDon,, n'mpn noisn n’n ; D’mnb nsipi "D’ipt D’»”p

pnK!? nn’n it imn pn nx ’d mnso xsmn vn in n’^^snnnt:^ imx larx "’mso//

n^ip nmx nni n’Dnmmixn nbmm n^ipnn msatí^ n’iin’ ’'7 mpnn nsma nbnp

mi j ni’inn ,n’2ni vb^ "maxo n’ip// w’n min’ ^K’mp’ n .mn

."’mn ^visn,, b^ nin n’n ; n!7ij?// ; ">xpTn’ nm,, j "Vb n’3,/ ; "pnr„ : n^an

Mózes Elek és Szabó Imre: Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában Cluj, (10

.193 6. — Dr. Eisler Mátyás, Képek a kolozsvári zsidók múltjából, Kolozsvár, 1924

’inv ü’’"!'?'’ Q3^ i2”p n’H "inv^ non., ’s*? n^npn (ii

Kin .1927 nitrs D”inmn ninn^tt^n mon 1920 inntoso^ 6-3 nnsi inon n’3 (12

.1944 nitt^n ,ümn ív n’pDn nx x>’m 1940 nitrn nnna

aí>p
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.orvin rnrya ‘ryo ’iin’ pjni

’57ixpan iii’nn nowa Arvagondozó loian nnorjn namaa nmaj?

.•rxn!:?’ rnxa a^nV nyiin nianai

20"a nn'?iysa n'rnn n’aisVn rcirsn rirnnonn ; D’ninOT nnuin

"o'?p'’'ix,/ iinyn ysin ,n'>’>ra''n iso*’na lapm nnara .1918 naaaiia

rn D^irsn nyun ’rnsi nrirsn miPsan .'?"t róna .x t'i Víz; inanya

n”snxn anmo^a nx inns "V'xr,, .mo’n pp,/ ."na^pn npn« C\n’'7’y3

lim’ nx’sin X’ni "ai’riy// aizza n’ya "nna ’ia., noa “j® nairP mou .T>ya

iinxnn T'yau? no’ona’rxa naPiy n’nm’n a’n’aPnn (“."nna ’iav, aira

nryan nx mns'? Pinczn 'nyn„n ."no’ona’rxn n’a'in miy'? lyvn/za

(“.n'na n’ri'7’'DnDa ax ’a nxivtPip T>ya pn x"? a’omoon '?27 nrsoan

nnmm nnayn nstrm ‘rxno?’ min nxsn'? nry aipaa nay oisTri’a

py’i’// ysin i'?x nmiz? ama nanya (“.n’m'iiaj'? pna ar n’yn. ’aizrin i’a

(".min na "nPnpn

mirnn isiyn -’omn tyi'rp’a mrxa .1940 'laaoDo'? i4-a ooiann ni ^a

«nri no'?nn'7 axnna .n’m'j’onD m’a nxivn'rp'? oiai

"’üixn a’pinn 'rizza ix nmynmz; .mmann nryan nx mns'? lO’! m'?npn

aipa mnsiya mxa n’osn T>yi n’y "raa .a^nirnn mr'?o''n Po? a^mn’

a’O’Ps nairi xPP nxtyi "nmay ninaP,. anrian mnsiya pnons ^miay

maipaa wmry amm ar anxin n’a nwiaan mxnxna y’inP la’tyan nwx

Py npoin anP nixnm mPnin anya iiannn .xsu n’mP’Dnoaty a’rtzz

mPnpn ’mz? ’"y 1939 nry napmu? /n’Pxmon naiypn .mPnpn myi

miayn nx nnn nrani nnPiys nx xisx namn nxivnPipauz mPnin

iT’r'iP’Dno’tisxa "m^xmon matzzPn// ’Pnia C'.amxin anin’n ’sPx naioP

.rmayn nx aaxy raP am axnP na ,(Dés) wn T>ya i94i nra isoxnn

"Magyar íz- Pizz .’riPnnon rnxn Pez n’Pxmon nPiysa aPmrnP ta laa

raeliták Pártfogó Irodája”, "Országos Magyar Zsidó Segít Akció” (OMZSA)

."’mran,, ,"nnn» ."iin’S// ,"0”>p3 o’n’x* : rn D«irsn n’imKm nnPsan (13

."jNntP’ ,"’mTa /'arsn nyun,, : nsr runK ."nasp í-ya i'ií’n,, ,"’mn Pyisn«

."nnan* ."n’onNa,/ /'mny aa,, ,'’vin nn,, /n’ysn nanp, ."n’siap nna»
-'INI riKirnsi ,iKnN nKTurao ,iB^na ,iaüNO : anya m rn "nra ’h* Piy matpp (i4

.i940'a D’iirnn ’"y nior nntysnn nPiyn nanpa rnK nor ]Pid .’PiTityirmKa .narpKO

Kelet és Nyugat Között(Az erdélyi zsidó Diaksegélyzö kiadványa, Cluj) (1936?) (IJ

nü'»m3'»aiKa D’’n,Tn D^ümüon bü írniny no n*7iD /m-nny

n’in^’Dnön D’^nin ny-’iriD natr ,*inD : DnöK^n nx nxi (i6

,nnwins D’nny ny-’anD ,tí )2)íp bxana ; 326—299 'öv 'X *iid ,"ni:^nx„ —
(n"’tí^n ii’D) "“iso'nni?/, ,n’3n^^Dnün nayn oiDin ,]nD *'»

j 298—279 'öv 'x nnD

ipm V^’TV ,108—^8 'ÖV ; 512—399 'ÖV ; 403—386 'ÖV /5l mmn ,y'b

277-265 ,42 TIS ,1962 ,*lVüVVa P*’’ r(1948 — 1876) l’X

ixnas' — 1935 ntö) "Hitközségi Ertesitö” : mw mötí^a iV’sin "n^Mpn mv’T’,, (17

"Raport Lunar” ; (1938 1X13’ — 1937 1X1110) "A cluji Izr. Hitk. Havi Jelentése” ,(1937)

(1942 >’1SX — 1939 11ÖS1) "Jelentés” J (1939 11ÖS1 — 1938 1X13’)

.A Kolozsvári Izraelita Hitközség "Peszachi Jelentése”, Kolozsvár, 1942, pp. 22-23 (18
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omn’n npistt Vjí bpn'? ’td on’as d’söxíí ws? üs^siiaa doiö oy itrs

C’.DtysTaa np’ya ,n’iMi«T onns n’p'?na

a''a>^sV n*iTj?n

nüVnn ’as'? n’jn‘?’D3‘iD rmn’ nx nnun nw ,nninm m’rxirn í’a

D’ssan ’iTiQxa ü'?an'? in'’'?sn iirs D'’D'>Vsn msa'? miyn níi’n ,n’anxi nj’i

nssaitt? -nxirn'?!?'? ip’ya ,n'>jn‘?’Dnü ny "rx mriy nu’ia y’jn'?i

,1933 nj2;a ly’sin n'’’'?sn ’jwxt .nsn’x bv nt p'?na o’aaT xiaisa

n’in'j’Dno "ru? nnis’o ly .viria’aa mpnn a'jD’nir ^aa msoai

D’ia'nn omay ’d /n^on’ Vp D’a’‘?sa ^is^an n’n (i940) iT’iisxn

nnx m .Dn‘?E^ '>aix'?ran ’a'>'7iDn tp"? oxnna ,n2;’aj nn’n D’ü'>'?sn n'?XE?a

onxna nna'? ,nvaann "raan ’iy nm d’D’^s n'>'?yn naaraa nin nabnn

r-i:?axpiaa n’jaas ’i’SJ bv

npin a"nx .n’^xfaas ima d'>'>'7s^ Vib’di mty nin’3 1939 nii:^ ly

amona ,"üx:xai n’m‘?’Dnüa n’’í'sn mty'? iyi„ iVx nnw ama nat^a

nx mns*? h’.t n’psna aa^x ,m‘?npn '?rs D”siX'V‘7an d’imxn ’j.iz;

nans; ,D’’'?3n isoa ny miynna? -m’uryam íirsoan m’yan

.axivn'rip a’yn. nn nay oíJiaa

(1939 laaüBD) "D'jp-'iX// iinyn ’st "rya ms "D’D'>'?sn miy^ lyiua

D'’D'>'?sn npinn"? D'>t2;mn n’soan nx d”i'? ny’ana pn x"? ’ain’n ma’sn ^x

n^nin niaon "px mn’n bnpn a"? riawn dx msn qj dx ’a ,nyax onx^yn^i

nx ma’xn ’is'? irmán "nyiV/n .n’m^’onaa ominm ’irxn í>ya nDnnan

lya"? D’D'>'?3a iian"? nniatr dj ir^nim ,i3‘?i3 n’xxa: latr ’sxnün asan

.niaoa rn’ on ojira „miy irpa"? n’m'j’ojna mm'? aj nmma mar nmn
nainn nnmi n’ianai nnjjina nosninir "D'>D'’'?3n mryV nyiv,n '?» ir m’jaa

Diira nm ,xjxai n’m'?'’D3iDa m^np Vir D”six‘'?‘?an n’imxn ’ii^n nm
D’mjm D’pmnan maipana amin’ .nan’x Vir nr p'?na aminm í?x npyrx

//Qit3 i<j3n mry*? nyn„n bx omja m'r’am nDa in'rír rD’Jüp onBaa ,nm’a

ixm /imm maioam n’j’snn n’yan nnm D’D’VBn jya^ ii miaya

Dán .Dirnpia'? oaTra i’iran'? iVai’ir ny ,maa nnna mpa omay j’irn'?

A Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség jelentése az 1941. május—junius (19

.hónapokról. Kolozsvár, 1941, p. 17

xm hkik mn’ nx Vdiiüix^ t:;-n ,pT imxn (20

iponüix ’D ,(1944—1941) D’X^ipiDD D’S VIU ,(1942 “IDÖDDO 10) ]nD'’nOT

np^n^n t’nia nxii'? Dm.T’ so^ooo—75 .000-7 ina

DJ? DDonb lírán ,nxTn n’’aDnn biü’D> ^j7 D’’ttr ,'naa’b’pD ,'’iDnan pnn
'OVpD 1943 VnDKD 13—12“D mp’D nj?D .’’aX>’’Xa pXD’J? nbir’DD DJ?1 ’nSIDH

V’DH ]DD*’*>x .naiDi:? V’n 7 j? 7000 n*’'’>j?> Dnüinn inDDon nx ipoaioax t^^p’D ,n’M

"Dnxn aVs,,!? ina ipoaioaxtí? ,naa’^*’p j?nin nmxD nnr .nr i^aya nj?7 min
aiaai’a ’dddd) .DnitnV nraxn nx t’dj?’ "nnxn ’xann „i’aiiV’oaiDD d'’71.t ni^nb

.(NG-2354, NG-2200, C-144, NG-1780, NG-5049, NG-3987
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D’!*?’ D’öys'?! n'''?in nn’ra i’n finn n’B'>’5? ns’^ip pvaa isa d‘?i33

Dms iiT’s .Dipaa n’^in n’aa otsirx'? n’n mann /mpaT>a ni‘?na oy

onna onpaa .D''‘7in ri’a"? nn?ap "ry '?pn'? na ,nis’iTa m’"? nmyna

.Dayab oasy nx lao'? Q’jaia rniy ,Dmn'' Vsx miaya D’’‘?d aio'? lanVsn

xim axtn rr'x'j’yn miayn nx laxy "jy ^a’p osaisa ’aipa ayi .n‘?xa rm
.iys3 m'T’oaa n’psn nx x'?'>a

omx ‘rxx apa"? nt!;s’x na .a’ in’iyin /‘?'?a ima ,n’3ann n’T'psa

’aipaa ayna f‘.T>ya ama ’naa ixVaai laaa laoxa n'?Ta yn"? at:^x ,D’D’'?sn

n’Ti'ra ainu;pa ’s"? naayia a"nx .aai nniai maian -aira pra na'? ps’o

.a’aaiaaiy Vaaa ny"? nujaixa nisiapa /a«:aia nnmiy

niiE/'? "ayna// v'?xj (1940 aaanso) a’m‘7'’D3an pss'? D’ai:iaa nmaa ay

laa D’'’i‘?aiD va x"? nn^naa .in'riys nx p’osa x"? nx -inaiay naa nx

T>.traa a"nx n’psna nx "’'?xmDa aoiaa,, laxy Vy íjav nniyxa'? .n’iaiaa

C",nyxDiaa airaiia i’?’sx .yxa^ posia x^ D’D’bsa nai ’a ,a'?iysa "a^saa ayv

axirnVip a'*'? aayaa .axivn'jip^ D’ma’ n’a’ys ,mayia mxax naa ly’ja

nniy at a’a niyai fa an’a t>'?x aimia lai naa ’aaia nnir?^

íjna D’irax pa .’ai^iaa ^laja aau;a bv D’^npaopa Vx aixa aiap ,’aaa

x'? Dnnaa natya ,n‘?Ta nx niDi*?! nxia laaa aiay"? n’‘?Jioa va a’yx

.xaaiD'? ,‘?iai'? aaya ^x nma’ innaa m'?irn aaia airx /D’ma’

nx i'?a’p a^xa niaipaa ma’ .axaxi iy”a'?a a’^ aaa anx aaya mpa

n’tr^aa"? írsa ma’caa aa"? latyi ,‘?ia:ia nx a’a^a‘? in’'?xa at^x ,n’D’'7sa

.naaaa

m'nya'? maia ,1944 ’xa ay i940 aaausoa iid’x iii’aa laay n’aia’ nixa

’a’aty n'?iaa oaia C^'''a'?xaa ayv ’"y anixa ani’i ,"D’U’^sa. naty^ ayna,,

,a’an'?’DiaD ’aw’ ,mpaa ’mx r^a .a’pxai'jo ,a’a'x ,a’i‘?isa aaau^aai aana

.a’aina'? n’xxia loianpa D‘?Ta nx lo’i o’üya pa

(1944 fa»3 27) a'swn

19 nna .a'?’a ’"y mama aaa’a ‘ri:? laisa a’a "i an’axaaxa yxaa„

aaya?"? a’ama a’x ,naia ’X’idd nwxaa .a’a'ma"? o’sxia loiai 1944 nna
,imax’ aiaax ’Jix’pa fa’a ’iwxa atyan a'jtyaa paa 23‘a aaaaia ,a’3aa:ia

D’sxia no’H'? D’jwxaa n’a’a .n’aaxi ,"’amaa íaa”xa„ ,aaa3X iVoxV

nnx pn n’Ktr^nn dvs ’moKa n’ü’’bDn (21

’minrr ixivtibipa ’nbnp mm
nnsri /Hbvi ’inK nn’Viín nair mn nx ntí^mi 73 n’ü’bsn pn (22

-'ní?ip> nrtt^ip in T^r\^ bsi n‘7n

.wmib nx D^nxi imx lanivn ; “ixn

/iTm7’ont3a n’ívsn nmnonn Y'V ,pt5iD üonx yn : vn nyin nan (23

.’’
3iDün mx nnsüia tí^iix’’
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sD’njJwn Dnnriyi D’ss:n Vií? m'jiysn )sirn‘?ipa íj"? ijíiu nnuin'?

no’sn y; ,n'’T’ax nmn’i íi’DKipian mán ’‘?ya o’Kria onoxa ^5?

.i:?rma t*"? "x'xasüi:;V// ninaa nnx’írai íiaain ni:nna nmn’

•ana'? loia’ x"? D’sxan,/ jm’a’üsix myi i’nxa mama i’n axirti'jipa

n’2?n naapa ,anan ^yaw lípan,/ /'xd^d mán ny pa lanpn’// AT’an'j’D

,Dnx n’jiya isrnp’ x"? dxc? ,anaainn ’?y ö^a^xa o’aaian// /tsis ,pia^io

naa ixivn'jipa ."n’aan'? ítmn n’an’j’ojna ]issi 'ni’i nynan' nx i'raa’

.'?ian ^^1x’7 ’ian xax nan ‘ry

oatp raxn*? lanou^ n’iPix dívtíi na vntr ,n'?xn O’^arfan Va ‘?5?

.1944 vaaa 27 Di’a mna nawn nxa ,n'?5?inn oia nx mní;'? xTH’ Dn’^s?

nü’i:;n ’a"? irmaya "rníni n’an'r’Daaa tias'? na laxaoan s;''an ar imxa

mpaan napin nxirn'jipa .D’sxan ’T>a nwiaan nixnxn nn’a npnan

.Dipaa amn’ nnaí2;a '?u; n‘?'>nna a"nxi /'pni’-T>a» nban n’aa naiirxn^

n’ya m'?npn nix’iffan nan noxa -n“?’‘?n mirc^a ,1944 paa 28‘a

D^aana n^aii^w .niT>ax í'jiaa pn ,mmn’ ninaii^a o’ii’am nxaa a"iaa

"jx -ffi’xna naaia na’2;n ’a"? .n’xxan nx lapnn (pip n^n aa’naa) mpaa

.D’naain d’idw n’n^a a^iixan ’^y a"nx mtra niyx .anm’n nn’i

i’Vx ’mx t’í3Tn .naainn ’naan Viann niTty irxn /’axn’xaaD Vai'?ipn

pn inix/iz; naxa .apxan '"y mtran iriann ‘riy np’na na’tyn ’aaa a?mi

nam nx Viia'aiy ,atyn xin •nasy'? innpV D’xiyn D’aanan pxi "naain ’aix'?

CV'D’xxan D’tyaian// ‘jty x"?! npaainn "jip nny'aa mar x’.n nnaaina n’mn.’ bv

f’-n’naain b^ nnnx maipaa aa na’p nn’n a’nxinn '>a!y ]’a ita nnnn

mn’n a’^inn n’aa i'ax nnw ama nat’a naaxnn 1944 ynaa 29-a

ra .aapa"? ir’iy anva a’aimn anyxa pn"? na f'.a’iyax nsiap aipaa

a’a?'? ip’aD’ a’xxani:? ana (naaa p’‘?'>a) a’aoa Din Vy (x :TX aVmn nxiyn

nxini'rip i‘?a bv naawn a’xana tT’trn a’ii^n'? (a ;amn’n *?!:> aaoa "ry t>

.laxaoan ’"y noxaiy amn’n mnirí?

an’naa ay ’nD^aaa ,ai’ ar ’mp’a lai:? maainn anan bw miraa

amn’ mnii?'? ion pn an .’ni'axtr by may^ i'?a'> ab ntrx (”,a’naain a^ana

’mx ‘aa’piy .pw ‘rioaipn Vsx ’mp’a .anx aptyp an’? rniy annx

•imiy nx ’n^ypni aipaa n^xa^onanixn mayaa

ny in ma'ran niypn pma nnii’a’DanD iiaxV laxaoan, ^ly inona ay

.lamaaíyaiy m”ya ix naaa lymnaiy na i'a’ax layn’ x"?! .aiyania rai miyn

ay -anty na"? m’nnniy niyx .ona .na 'aan ,’ntypa '>sb -nyoa it nana

Vs D’S8 i.n ns ii’Vw .D’nannn nnown Pk ,itd nn’wi ’in 1’ni:> ,nn’.n nann (24

.in'? o’iy vn on n ,?Tin by n"n moab d’í’IS’ .n’iin’.n nn’i
.Lévai Jen. Zsidó sors Magyarországon, Budapest, 1948, p. 248 (25

yn D'^'^inn n'^n kdiih n:TV:\ KrpV : n isnn2^»i (26

.n'7Kn nm^i ,r''>r\ •’n’pnp “iiinn lyi -i"i> xVn oi2n?2n ^bD’asj ^üv

Gróf p “Erdélyi Helikon” ’^nSOn mn Báró Kemény János t (27

’K2'’7ön Bánffy Miklós

•ibp



n’nií”on íiss ’iin’ nsw

ns nsnn ii’X nu^ ’aa ,üí:/sin^ n^s; mnsun flniynn

ns nnB;y x’n ,’mx njüa iji’x ’jnai nx .nawn x'?V mm ann laiirs"?

.n«ayg Birsnia'? lain

ixn'Ti^ipa tsínaTi’n

(D’nipxan ra losa xin) ni:?’3 ^di’ i"t noxiaa ^^mIy d’ö’ naa mnx
^27 iimnn laaan .aipaa üxaaarn nx a’aan'? isxDoin dpdb r"?!? 'jDim

xVm mman ,'?a’as ni’ rn xsnn ,'p"r lai'?! xa’py aan sn’n ux^a^^’^

nmammixn n‘?npn x''2?a /imna .x m "DPp-’iX// pnyn mis?

.üXTinrn n"i’ nme; ,i2;’s *idt> n'mi i'jx nme; ania ,a’V naimn

,üe;Diia'? UDim nmiJinae; Dmxnam’a irxan-’aim’ nii’ nv ae;^

nm aa;^ a'm .'iaa”x ‘?e; irrnps’? nxnna nana nu;x na’e;’a íinnE;n^ ma

me;a,/ is’om n’sxan d'?ix "! "rma miaya n’ran'?// ! xaomn imai üirsmaa

lasn on) miay^ omm’ mxa di’-di’ Dxnwa'? imjínP nwm mí;a

mxia ansa mrnno an'? psoP joma'? tmxs aimae; Vmjin noaan nm nx

í?5? .'Dl ,P’e;n'? n’n nirpi omnann ’"v niax^ia rn larae; ,amxi mp
m«je;nDe; rn n^mn .isxBom ipsa nr-oi’ ax’mn'? nm axnanm

’mx nox ne;’fl r't "ry ."oim nixain// nx ana "jap^ ma mn n"T D"nx

.am:ainn ay yia í>a isxaoíin

im-pa annn ^y n‘?yai e;e; ^ma nDii^mma miiT' may rmps

"mx«n ax .a’maaw a’e;'?a ipia amyn maima .'ao miyy ^.e; anna ,ains

*aim a’Dimn amasan n^app .naas ^Px n’n oapn x"? ax ,iaaaa ^y aa’n aisn

pmin^ ip’son a’mm’‘x'7rf a’aimnne; anx^ ,x"nnx nnx nye; pa nan’a a^ai’

•piirn nx

,’aip'’u;i‘?in nmaainn naatnan t!;xa mm mainn nymin a’p myaia

.a’B’wan moa) masa aain "ry amaisa ninma aioa'? aminm la’in pai

j nnairaa n'ria'ria'? naas nixa iram 'i'rxa ani’ p’mn^ nm aiox t ('lai amaaa

IX ant maa .a’B’trpn ini'ryaa pnn.a'? mw’ Vy aoxa nyaa aa'?a

,niaa.a nya lery .imamn ^e; n’anyxan am^na ti’oa mia’V .amaamn .noa

la^'ry ia\a imán m^traa nx .a’aaaan m’P x"?! nnm^V ^is’ "’aix'm iin»ne;

niainyn .a'riya trnanan Py yiair'? iamae;3xa n’nn xí?e; ma ,pTa aaa aioa^

.mxan "aaaiae;„n noiaa ^yai ayt nmaain mán’ by naae; n’aaainn

np'?in a’yn ."a’aiix ’a’sa» ’"y apm ’am’n aia’xni axaaai’n ra wp
niy’a’H nx a’ayn ae;x anx ’ain’ n’n airxi aim baa .a’airx a’yaax^ laya

C“.n”ain’n a’aimnn í?x Bxaaai’.a ayaa

Ve; Va aia’sn Vy aay anx ai’ .ai’ Vaa ayaa nane;n niman axa

,mipn ’xVa ia”n anx ai’ .ni’a’oa Ve; Va laipa nx oan inanaVi nra’Baix

DiDnn iVkh nn itrx un d’^^tiiTh nD0iT’’na (28

.n*’’aDis ^



Tnai’i-’Vans .a

üj’O’tynansaai mimu? laa n’'7D’8 nntr naj’n nan'?am üy ^^y

ns tt?w> ips orn mna"? ix .’onn xasn b'r D’nmnn nx naa n’yaiu^

.u.’'n'’j njíiri '?v iz^’x n’ryn x'? ni nana nn axna dj "rax .mn’n naxn

n^sn íT^asíi

nn"? Dnirpt!; .d’ítjx íWi'?u? í^pa"? tüxnm’a p’sn n o’a’n omxa

onx nu^pnn'? id 2''1 '?'ia2n nx naj?’!:? ,n’3ana D’mn’T n'”:an O’jin d?

•’jan’nMinn "naia "nayan nmpi// nana n'?nin '?v nn^x xisaV na
nn iDm -nt T’pan'? D’u^íx n2;i‘?t:? nnaa 1944 'rnax iz^mn n'?’nna

ti’ix ,"D‘?p->iX// nnyn nniy najJií?'? ’aann ajaPnaa n’x 4iüiü aojnx

,iPx nm!2? ama ,-i2na2”i n»a i'm nxivn’jipa wnn-n’a "rjra

T’pann "jDin nnx "ry .1940 n2 tt?a mjan ‘?'?ian ’irxm an"? najjia nw
naoa nx ’jnjn''? naiVa <nam nnr "n'pxn n’jan,/ D’tyjn'? axnani’n om
nn.tt?DX nn'? x’xan'? '’‘?ixi -onais'? rnaa D“?pa n’aan'? /nasan nmp2//

/a n'>'75;n„ mAoaa n’jana nxs"?

’n nx tao3/, iH’n pia’ini n’aann ní’ia D’a’ mirs? bv! maan nnx

C'."! unx’X'’ n'jAnn dx ,dnnx omn’ ’m Dxnjmn nan

itstan mapn

nmpaa ixa mjriac^n na^jn napn by niyias/n inaxnm la"?.! n^nin

tara ia “rax -ii n’jana on'r’n'? ü’'7nn axnni’n .nninnn mnnyna -oipaai:?

onnm na’^a n’>'>^xa'>2’a D’xan nnaan'? mtrmn miann nx niiz;;;^

ima DX ’a ,m’B7i2x ma’oa pn x"? lann napn"? D’ao’ x"?!:? -n’jn wnb
”n nx po’ n'>nxD’20‘'’n'7a D’xina D’u?ax ’d'jx nan iD”2

'”2’n O’piö’i

.D’mn’-x'rn i’yn ’au^in

í:?pa'?i T’ 5?att? Dpwn m-'o^an ’trxn ns? onana xia"? n’pann íjdih 'Vy

-n’aipan nsyian nam T5?n irxn "rx xnnsa pd’it omx 5?Jat2?‘? •, Dna’an nx

(“nanpn na^tiyn "jir ai’n no Vy mavu; iD’in n’jan nm’nc; iVinii?’!

Dmnn tpn nx ’ir’x pixa 'rnp /'nmnn pa-”xn,/ ,i'?dx'? nmjx Vax

nanna pm x"? nxirti'ripa l’jn napn*? nixTin ina -nVp npAima mxupa
niD^tt/a o’iaixa i’ns^ p’amix'i mn^a nnx mpaa x’am ,naann

.nPDii^n inpan nx D'>ir2n'? na

yn "jn nxivrnip "riz; axn^nm aanna npa npp ’BnD’i n dj

nx n’Ps? "japp nsn xn .ít’x D’Mm a^nxa na na’tn 'JS’Po’iP noa nt^’a

Sti ií>ds'7 ii’iNi Qipna n’rp aann ^lonpn '?v imiy ^apí> nba ima .s n"T (29

.naiaa 5’u;nV nn’n man .inria iiDsxnntt^ nnaii o’rsp ny parxtt^a

imxa latpnrt) ’binxp-iiann p»nn b"b ,ma’K nnixtr; : nroian ’»xn i’n n^xi (30

naiüb lí’ip nx nnn ,ixa'Tií>ip3 mp’aa ays Px ,n’jan ,x’^i’-xaí’x y’ya aw’ pix

iat:»nn ,®i:x’ ’bmxaxa ; nunn aiansn nn ,’nxa’nxn lac^nn ,ií>i>p’a ixn’ i (nnirm

.(! mx PpV pia nn ní7p natyna pi) nnamsin n’oian

nPp



iTJní”Drü ]iDs m.T nsw

'?V Dnn Vax -nVni na napira au?8'? pia n’n sb ps’Vd’i .issaoin naaon

üonx .üxnni’n i"i’ — air’s fjoi’ sn'rsn mattan p’sin nas? ,mn8 na’cn

’iT’xn n’araa ,d”i ij’is a"ii ,i'”‘7p '?S3 ,1:30? mx ,a’^ i3iai’'i -tiaaa

b"^ sápi ann ;D’3aan pí; laatrin na’E^nn nina .axini’n a"r bv

"!D’jn D5? poynn'?// D’amx dj’x a’jauntr /H’n pia’jn .nrn aaxan aniai

lyiri /iD’jn napn nwD by "O’niTxn D’S’Xjn,/ 5?mn tinpn axani’n

la’Aa a”pnn'7 i'jaT’u; na /anra nmmn onaia Tpsn^ o’TinM

ii’axn xV ’a ,nt:>mn mrsaa riKin nyiinn nx i'?a’p xV aninn

nynna p^’^s*? D’a’ naa nymn naa n’Tjrnn n’atzi’DJxn mnayn C'.aaia

d’jix jnna’aoi í^^naixaa -omDxsapa niNana amn’n iian ^5? nnatjr

nnnsn n’ü’i’an pa .psaan axan oy D’Virn'ra rn o’pim axivn'jip mn’
ayi// miya npinn nx aip'? nn’a ,aipan "rx ynn'? la’trana^ -np'jisa

.maiü‘? nipa ,pa’x axivti'7ipa2; "n‘?xnn

.amn’n ni x"? n’an'?’03aaac? maipan nn’a an xsn axivnVip apa
raDn nx anpp laa ixai n”san naiay aya nx laya ai:ix n'?x i'r’sx

’ainnn nnuan aiii ^1:; vmxain'? maim nsia’x naiaa arnnaa ^ir? a^ipm

mniii ma’oa a’:aia laa x*? -a^na laxE^n isVmn ,t:?ia'?''i nxa pisxa'axi

-naiaon xaaia apa ,n'>3aiaa apiap an"? vnir amn’ •, aiapn ^lasn nx aiay'?

.anpiap ‘?ipa pain x®? -‘jiaxn nx a’jjn'?! annsn nx iiax"? a,a*? ixap i'?'?ni

pa C’-nxax i'jji’i nnsiin nx laiy’ip ,1942 niira ap anPx likasai anpx
ajnui’ '"rix tann'j’a aasaa"? isa xV aninn p /laa"? xx’ ana ]Dp asoa

lanax aipa naa nin "Pix^n . . . d3 xinan’ ’^ix . . . nasa ’'?ix . . . axan

.npn'?’DaaDa aa

a'''>aia’nn ason ’naa maaa niapa la^para ap 1944 ^’asx tmn nioa

an nx ain'? naaian.a npiPpiaa mán’ jmaiaVx^n ’a’xa mp’sa ,a”ain’ia

,a’aacana a"nx aaanntr ’sa .lawn p x"? a’a”'?nn "aax .naai raa nosn

nx ‘aonV ’aa nxapa’ai naat^n manaa nwiaan niaann nx an. 1215;

laaiya ’a’ps .nxiE’n ma'jina inaana n’n x'?ui nanoa axpa n’aaain mán’

-maaan bv a’aain m"? nx papi na’iia n’aaain ’a’xa ay nraa: pa”X bv

na’aV pia "aan ax piaa*? ’aa -axiriPipV aw ’ix’bo’i xa ’xa"? tnpxaa /pi

.anaacin'ji aEaa’a"? iii:?xan a'atnn n’n ni ’a ,nixa’aa a’ap’n

P’ain a’p npaiaa .1944 ’xaa 2 ai’ apia'a nyapa n’xi’xia’an n'annn

n’3» noian nn ’ipoya ins /i^sj’ia n '?v n’Von ’iisa n^s^sa p’p (3i

D3KB a’s,/ : aiasb BNinm ’33n3 asai nbnpn ’n»a1> didi ddís ,aNn'Tibip3ip "3p?’

mp’ Ki? — Pid D^pn nK apacsa ariK) "pn DiP’iaxj dsh ds < opn ysiKi ’t vawa
.(! aaa dik?

’nxapi DD'Dn33 no’Daa’nKn bv D”-in’ D’ra^n ’isa ’riKsan 1942 i-nsK tmna (32

’nyawnE? mxan paa, it nxsan nx i’Dia ’ix .’"x!? nip7i mpna nninn nx 3ipb ayiib

Dixin n’san .’"X^ mí-yVi nsia’x nx nxx^ mTii”DaaD .n’ian.a ’iin’ nx ’nian ií>id31

.oisia ny’Din m.a



.omn'? yma 3:"nnx 6 nyiz? nnx sxa’n'? “iios omn’Viy -D’iwmn

.üsuii’n ’ian ’i5?s '?y iiöe?'? na .n^npn mK;a 'js'? nayin

(1944 ''«öa 2) finart aj;

bs ‘tüwí/ "nn isijí/zH nB"? /S"nnx 4 nyu;! ,1944 ’saa 2 mn
noistí? zsnmn a"T>i an'rnp x’ira ,w>s íiot> sn ’Vs nis ,Dipan mn’
nan n’Vyc^ ns 8‘?a'?i ’ian-nninn "jiajn m msn'? aiy imsa

nn nVKt? ’nman .miann, írsaxa n'?ia is ,‘?n3s E^nn n^nnna nj?

^^n .taioan n’psíin ns ’asy '75? ’n'ja’p d’diom x'?'?! ,nia iroi'? D’innsn

^5? nnxanBrs 'ínoa zümnvn nan 05? ’nmBi nayc? n^nstr?

("y'T mna ’rmBi jnVnpn npisi minn nso nx iixann nnaiy maipan

D'jia ,nmnai omna nsrirn manai '>auíx oy in’ ’mx’ n'?’’? inisai

.Viain nx nisn'? na zn’a^na inx Djn ,n’j'7iBa

nnix nnxna lixi ,nass ’asa ns^as xn xiaiD*? laana .^’iajn nx irxn

"ti'npa D’si’nn
'

7^ manin onnay nx natr?'? m"? pa -'ry ns .aasi aaxaa

l’tyan'? u'jia'’ inatyaE? zniB’ita nmyna lamx n’nu? -xaaiaaty n'7X "pe?! axn

C‘.üE;apia'7 iixx’ xaaiaa mn’iy ^e? niyiy yaaxi nniny nnx .nDinan iiaaa

(1944 7 — 1944 'Kaa 7) n'iaina nnViysn

,pBE7 aaioa'^x ann. oy n'?’’? inixa aiy ’naE^pnn ,DE;apia'7 ’xia oy

vniypai n’iiPnaaüa iirnanniy myaixan Vy ii ’naoa -n’jaia ^'rian aan

^a nx o^iVi n’Tnw^i P’iiE?'? myn’ anyn'? samn n^Binan anyxa üipp

Vxx psty .X an aan apn mn nana"? .nnann mn’’? naty u’iyin'? na mnian

mn’ naiD"? oys x"? ^ystyi nniyp P m inxiy CM'?iDxp ai’jona omnxa
"jx xanV laaytn mxana n’m'miaa mn’ tia’! “ry my’a’.a .n’iaia

D’aasa 'i’'7X ly’jniy n'jxn'? nix’apn i’a .aiyapia laa ,12-n oi’B ,m’D’Bxn

.n’iiP’Oiaa ’ain’ 'te; o'rip dj n’n ,n’atE?

aajwfi fnaaya n”5s

/205396 'oa naipsn nx iponnix Doas „a’^aia naax bv iiVaa naaaE? ara

nayn fi’Dim ,xin nna-p ’iaia-’ainnn Viain nx aaiyn "ja n’s’rE? ,m.2

on’X’ana nai on la” yaxn ain"? laiinnty D’ain’,,... :nmpsn ^x n’E?’X

PB paxn nxa ’nirp’a ...myE? 24 iiyaa pinn yn’a ...nnix P’a xVíy

"aoio Da»» '?tB n’abn ,b"i aiaai”! ’as pnr n p naíni; n a"ma : ’as atp (33

n’3í> aP í’siaE^ n na W’n ma ; ’as na^ .axinPTpa b"i aípj í’Siaw n íityi mamsa
t?nj DJ) D’tfnp ma ma nn’rr .naaí”Dno ,s3Dxap''TN^’oa a"i® n’.a n’ax .bn as’stn

.asnaPip ’nm
•smioa tPi’n nnsi iKaaPipa aVoa /fisi n:n : o’siPn D<n (34

r» .n«aa>,a nbiyn naní’a ’a’a naaia mm naioí’ ip’mm m^ys ,N’ab amsm (35

.351—341 'ay ,',a nnpna paip

ap



rrjTiVono pss nw’ nsi®

D’npöön DJ? i3ij?’2? ,n”jDn3i D’npsa ‘?i3Jn mipn n3a''i»' C''1í^í’^’P

^3 Pj? nPij?a m’öiy ain?r?^ t??’ ...Piajn íik onsij;?; V3 í?j? mipa

-tanP’s .1 yn d’jix ("a .

.

njnaD latP tara D’u^is’n ...^isAn

,”aT>D?:? 131X3 T-oin Px b?ji3 3n3a i’3j?n n’jan ’iin’ Pc? j7njn JMjan

j''K?nP ,3ij?an masjra ’j’xi Psx nii> no’Ji nmo mn’Pir3 ‘i’np3 tx nnw
.3ij;an Px íiiasni "’a’PiDia-nPD’n// ipn rx n’ian 3iTj?n nn’BpTz? ,D’XJn

n’i2?j?3w ,xiri nipa xP .D’iiiT’n n3iDp i’oin Pír? imtj? nx i!;p’3 janP^s

3sa Pj? xPa nx’íi ’jaa Pa’piz^ /íanP’s ‘i"t Psx ’iip’3 nnx D”ar -’xaP

n’Piixi nixjnan ana ,3"n-ix Pír? D’i’isinn Px xin hjs -n’JuP’OJi mn’
.n’T’a mtj? ir?p’3i nnaiinair? mjnixan Px naP naiir?n dx nasn ,xDir?ipa

D''mn’n D’D’PsP mr nasjra Pír? nion im’n nnj? laa '3// : ir?p'»a m’n j’a

,nna ir?3ij? onP ’isxi ’pin ’nPa mixa Pia:;in nx najrír? pPisai nnuina

(“/'n’i32inP nTm’ dx i’ai n’aana nxir?’ nx ra
ri’jan ’iin’ paxa Pj? nmjrn// :naxaa í’'>Dir?anP'X’aP ,n j?aip pisa

nxT3 nxnpir? naiirrxnn Djrsn ’mr,, ; n’Jir^n DPijrn nanPa ’a’a Dn’nnaT ]j?aP

xiaiP nPij?sa P’nnn janP’s m ’3 (’V'...mPnsn maixP nir?’ nnasin

.inx ’P nriMir? nmir?xin nir?’^sn ’inx nnuina n’’Psn

ij? ,nPx d’’PdP ’iaT aPpa nnP n’jan nPir?aaa nn irrp’a janP’s m
ipoaiDJX Px3’a Psx ip’a janP’s yn (“.a n’Pjrn Pír? m’jxa nxsP iPai’ iir?x

nnaan Pa’pi ,n'’ianP nir-'si Pj? aPainP in’Psn. iir?x ín’uui ’’Ps r^jra

ni’aann Paan ’ijra i^^Ps’ iir?x nraxair? -n’aanP ri’Psn dm ^iimr xPit?
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Px ’i2?xnn ann naa ’niripa '"ay .naiaan nxa t2?mnan Py on lyn’ oya

nra^axP pnaa nPi:? Di2npiaa ipmin a’sa iTn nns’iii:? ,nnair? ma’xa
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onaa a’am’ o^nxaD aaixia /t2?’X mxa yau^a 1944 Pra 4-a ."paoxp//

oaan t’pa uian jxxjuDnp Vaan aay'? arapia nx laxs’ -x’iao’j
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.mu?2i laimn Dn’nn’i .amon n^aa mattéi (D'>t2D'’jiava vnir
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,n’ain’ n’s'7S n27iV27a .tit'7 m^’nn any ny .i:'? nnain na s"ay .iTa-n’':pí?
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naan naiy mya 'ianj V«n írsn /Onja’iiaa? naain ninna la’iaya
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nanaa .D^oiaa na®i n ’sns nanan iianpa «naa ^naa lai ^«n ma
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.D’a® tt?an niraa a^an'? tar aa*? n’n i a”naain a’i’tn// t naixa ’í?y aynnn

laa mx’? "?aroa x"? yna .a’^iso a’a’ mn imaiyn ,r^is
'*71?!’ nanix
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1944 ’Ji’-’Köa wniiy ,isirTi'?ii7 T5?n ’atr^in ,rTi2?si 18.000 nina

4-5 pn DDina ,1945 aaiüpixa ntn aa'?3 aninx mirya ,mmnn nma'?

T'sra .D”na nma ^D1 ,n”iDa D’Síun ona lyx’a jjii’a .D’aixn onV’ nian

n'rnpn n"n ’"sy .nacnn iiam npis nnoia ,noa3 ’na .onm laain ixsa

oiaT’axansa p’X ’a i^ti^p i’x así’n axn la^s ayx, n’sra n’oamrmxn

lynxn 1XD 27 nyasítais .üpxösíj D«aax j?a”x D5?ü’^8^3X1'l ^3^x

Tííüayüs? iy'7‘?x rx x’n üdxs /DJ’iyiayj nsnsnw lyax’^JiD’Du^a’x yarm’ yn
pun .'tiPpa ns DT’'?n3xnai nintaxa mau? ntyy auxn) "Dayan’aayay’mxi

mnx n’y "raa nvun m’a ^y iTaiy n”mn’n nnma'? lan’ya dim nm
.(nun^’oai nasa

n’aan nmayi mati;nn nuna ’xxi’ nmn’ i'?nn 1945 nxnaa irmna

,aiDií?3op’a í’iaa nnai aaixia .n’ya in’nnoiai mVnpn "n nx tymí*

^xnc?’ 'm naanx naia nnaiy 'i ,fnnxu "axpin’ n -n’^’a p^t na^u? n
,p'?p T’a ioaina -o’trax ’i’a '“íöt’h '“in’n nuibixun n'?npa

n"i /X’jnaa u’ ,nanai'”i "rxuay npnaiy .x i"7 ,iymx i'?dx'? pns’

,'?ai'? .X /(nanaa”! ann ’nx) nanaa”! (Donx) pna’ ,a?pnxa lann -pin nnu
,'|''>aipia .a .itnaau .x -‘r'iaP laxiy n’Díra^; fior m ,nP”T .x ^a’u .a

nuai oa"? mai'ao ,i>"d .x ,nnia .ly tt n^aana

my’ia Dn"? rxiy -D’an D’‘?at?aa ,'>aouaaipn->üO'>'7X'’xion naViyn nnn

.“i’ya mPnpn ”n nx lynn'? ouuiya vnty ,n^x amoa o’Tin’ ’aaa nay

naa i8‘a .onnxn nunP’oana niaipaa nnin’ pira na ixxa D”na’a nirx

nxiyai oaa Vsuiy p’mn ipoyn “aty inwxna -n’tyax ntyan p nya nnaa 1945

.n’DDmmixn nVnpn X’ayaa nnx x"? p’aty n'anx ^uiar ^xaaiy n xaia T>ya

'aaxa'a /íznna D’iyaxn nx naa'Vy na’niy uuy^ nyin axn nawxn^

lyxanxaya an^np ^aa .auan xpsn’n. '"anaa n am nnawna mnaa n'axiyn .i?ya

xan IX nxiya ,’naainn xasn ’T>a ipT ny nyaa n'aaa maiyaniy (nun'a’oanü)

,na‘?
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6 weeks; Thorn—2 weeks; Magdeburg—until lib-

eration.

The above-mentioned reports the following:

Many families were living in Marosvásárhely. Merchants, intel-

lectuals mostly in favourable financial conditions. My husband was a

tailor, and lived fairly well from his income.

After the Germán occupation, the synagogue was destroyed. The

licenses were withdrawn. The diíferent oíBcial organizations carried

out the diíferent orders. We could nt do anything to prevent the

Corning events. We had nothing to say against the Jewish council. I

do nt know the names of the members.

On the 13th of May police fetched us, and drove us to the Brick-

factory. We could take everything we pleased there. The ghetto was

surrounded with machine-guns, it was guarded inside and outside by

gendarmes. Jews were alsó watching over us bút without rifles. We
were jammed in a small room. Mén worked, women did nt. The

rich were especially beaten, to make them confess their hidden values.

Dr. Schwartz, gynecologyst, and his wife were so severely beaten,

that^they were obliged to lie one week with swollen feet. There was

no possibility of escaping.

One day the gendarmes came, made us pack, and we were driven

to the station. We did nt know where our journey would lead, they

did nt teli us, we could nt speak with them, fór they never an-

swered us, besides, the gendarmes were always rude to us. We could

nt take anything with us. We left our clothes, provision, and bed-

linen in the brick-factory. The set-of cars started to Kassa. I do nt
know where it stopped fór the first time. Sometimes we got water.

At the Polish frontier the Germán took our guarding, they immedi-

ately threatened us with a buliét. After 3 days travelling we reached

Auschwitz. Germán and Polish Háftlings met us at the station. I

was separated from my husband, after somé minutes from my sister

and little daughter. I was shorn, in the bath, my dress was alsó

confiscated there. I had several on, fór I thought I could savé those.

I got a pair of wooden shoes and rags. Later I was driven to a

barrack consisting of 400 people. 12 persons slept on a wooden bed.

We had very little to eat. It was little and unedible.
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funerals daily. The wealthier Jews were taken to the brewery, where

they were throughly beaten, and tortured in order to make them

confess their hidden values. My sister-in-law had been so much

whipped on the soles that she could hardly go. Electric current was

led to the womb of the women. A certain merchant Motz who was

extraordinarily rich, was so much tormented that he was brought out

on a stretcher. These tortures were executed by strangers. Once there

was plunder in the Ghetto when the gendarme had taken all our

values, watches, provision etc. We could only take a knapsack int

the wagon and we were threatened, if money were found with

anybody, all Jews would be shot. 80 persons were driven int the

wagons. A small jug of water and a bucket served the W.C. We
arrived on the 5th of June in Auschwitz after 5 days of dreadful

travelling. While on the journey we got water in Debrecen and Kassa,

bút we were nt allowed to get oíf . In Kassa the Hungárián gendarmes

searched us and what was left they had taken from us: money, shoes,

dresses, rags and so on. S.S. soldiers took the guarding from the gen-

darmes and one of those delivered a speech saying that if we shall

Work we will get food. The arrival at Auschwitz was terrible.

It was pouring in the laté evening when we arrived. They made us

leave the wagon very quickly even politely told to leave the luggage

in, it will be brought later to our places. At the station we were

selected immediately: in one group were the old, children and weak,

in the other one those who were able to work. Untü midnight we

were standing hungry and feeble and tired out from the gruesome

journey. Now we were led int the bath, where we undressed and our

last rags were taken. We bathed in hot water and the only thing we

got was a ragged, tattered dress without any underwear. We were

shorn completely . . .

5.

PROTOCOL, was pút down, on 18th June 1945 in the National

Relief Committee’s Home fór Deported (Budapest, Ajtósi Dürer-sor

37).

Name: Mrs. M. Grün; born: Köfarka, 15th March

1895; occupation: household; last residence: Marosvá-

sárhely; Ghetto: Marosvásárhely; Number: 39.021;

Camps: Auschwitz—^May-August 1945; Stutthof

—
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offered old people first aid in front of thls room. They had fainted

owing to the tortures suffered.

At last we were pút int trucks and left fór Germany. The ride

lasted 11 days; we were escorted by local gendarmerie. The doors

nt being opened on the way, mén and women being crowded to-

gether, bare of any possibility to ease themselves in a decent manner

was what was the worst about it. We suífered terribly from want of

water. Mén thumped the door like madmen; bút it was unlocked

only in Auschwitz . . .

4.

PROTOCOL, was taken 18th June 1945 at the Deported Home
(Budapest, Ajtósi Dürer-sor 37).

Name: Mrs. B. Eisenberg (M. Steiner) ;
born: 14 of

August 1914; birthplace: Nagyvárad; occupation:

cabinet-maker’s wife; Ghettox Nagyvárad; first sta-

tion: Auschwitz, 5. June 1944; Camps: Riga—from

14th of June-end of August; Magdeburg—beginning

of September-until 13th of April 1945

The above-mentioned States the following:

There lived 25-30,000 Jews in Nagyvárad, mostly merchants,

bút many physicians, lawyers and tradesmen as well, mostly well-

to-do people.

My husband was a cabinet-maker, he did good business and in

the time of deportation his store was 30,000 Pengs worth. We had

our own lodging, furniture which was 100,000 Pengs worth too.

According to the generál bilis, we moved int the Ghetto on

the 5th of April 1944. A part of the town, 25 streets were designed

fór the purpose of the Ghetto, and we were driven by the gendarmes

there. We took everything we wanted to the Ghetto with us. We were

nt permitted to leave our houses. In one room, there were placed

about 12-14 persons, owing to the lack of space, everybody had to

sleep on the floor. Provision was sent by the city. Somé worked in

the kitchens of the city, bút most of us did nt work anything.

Gendarmes were watching over us .They told us, we shall work on the

fields of Hungary and shall nt be taken to Germany. Somé even

tried to escape through a canal and somé succeeded. Many committed

suicide in the Ghetto as Dr. R. Gals, Mrs. S. Klein, Dr. Pollacsek

with his family. Many people died in the Ghetto, there were 10-12
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felt dreadfully cold and hungry, and our mood was in accordance

with that State of matters.

In Grossrosen things were equally lamentable. Again 1500 mén
were crammed int one barrack, so we hardly could stir and nt sleep

at all. It goes without saying that our ragé about our helplessness

resulted in ugly quarreling, which rendered our position and existence

still more wretched.

No productive occupation was given us here, only tasks lacking

all sense; it was just to amuse the SS-men who enjoyed us being ab-

solutely at their mercy.

3.

PROTOCOL, pút down at the oflice of the DEGOB, National Relief

Committee fór Deportees (Budapest VIL, 2, Bethlen Gábor tér)
, on

September 11, 1945.

Name: Dr. Joseph Szerény! ; born: at Edelény, Feb-

ruary 18, 1900; occupation: physician; last residence:

Szamosudvarhely; Ghetto: Szilágysomlyó; Number:

44573; Camps: Auschwitz—June 8-29, 1944; Wüste-

giersdorf—^July 2, 1944-February 6, 1945; Hildesheim

—^February 11-March 10, 1945; Hannover—^March

14-22, 1945; Bergenbelsen—^March 26-April 15, 1945.

The above-named reports the following:

I acted as a district-physician at Szamosudvarhely. The Jews

domiciliated there were gathered and taken away on May 1. I, as a

physician, remained there fór further three weeks and then was

taken to the ghetto of Szilágysomlyó. There we were stripped of

everything and starved from the first day on. The chief-judge

(sheriff) was the commander of the ghetto. Everyday he visited

the camp, escorted by an SS soldier speaking Hungárián, tied and

tortured the people in diíferent ways. The most shameful thing was

the latrine. It was frequented by mén and women alike. There being

no walls, only a thin hedge leaving everything visible marked its

limits. The sheriff would come here and take snapshots of the people

being in the latrine. Can a régimé supporting on such clerks, such

executive officials, be good?

In the camp there was a room fór trials to be held there; people

taken there were beaten and tortured, thus confessions being wrung
out of them as to where they had hidden their valuables. I very often
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The first thing they did with us was to separate us. Families were

dragged apart, mén and women had to stand in special groups,

within of which again the fit and the unfit-looking elderly people

were picked out. Our parcels had to be left in the train. I wanted

to step back just to let our child have a bit to eat, bút I was nt
permitted to do so; I was told to go bathing, and meet my child

afterwards. And we believed it, too. Our train had brought on

3500 persons. Later on a train reached the station, coming from

Nagyvárad, and when I turnéd back to our wagon I saw nt one

living sóul anymore. I wondered where the whole of our group

could have been taken to without any selection. I started running

to find my wife, bút as the SS kicked me to the right or to the left

I failed to meet my people.

I went to the bath, was shorn all over, disinfected and given a

striped coat. Then I got directed to a barrack; about 1500 people

having been huddled together in it, we passed the night sitting in

one another’s lap, it was the only position to be in.

Alimentation was next to nothing; beet-soup every day, to

be eaten by groups of five out of washing-basins or other vessels

nt at all made fór such purpose.

I was pút to Work in a garage fór tractors and in a repair shop

fór agricultural implements. This meant that at least we were given

20 dekagrams of bread and one litre of soup every day. Working

hours were from 5 a.m. to 6 p.m.; we had to remain on our feet 16

hours out of 24. And when we got home, we had to stand about 3

hours at roll-call, or even to 11 p.m., when somebody was missing.

Selections were very frequent, and when in the evening we

reached the camp, our first question invariably was: is the selection

terminated or nt? In September they once arranged one selection

at midnight. 17,000 people were looked over: each barrack’s inha-

bitants were taken to the bath~building, where they had to strip

naked completely and the SS-officer Kaduk, the selector of that

occasion, pointed out the mén whose faces happened to displease him,

and that mán did nt go to work, bút a motor-car fetched him, and

he finished in the gas-chamber.

A selection in January was to furnish workers fór Grossrosen.

We were transported in trucks—70 to 80 in each—and almost frozen

to death. There was nt a wagon without 5-15 corpses in it; we piled

them up to have more space, and even lay on them if necessary. We
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The above named deposes as follows:

At my piacé, persecution of Jews set in already in 1940, when
the Hungarians came in. At that time I was employed as locksmith-

master by the Transylvanian Textilé Industries, Ltd., and on the

Ist of November, 1940, I was dismissed fór being an ''unreliable

Jew.” Our governmental commissioner, spinning-mill-owner Edmond
Vajda, turnéd out all Jews of that firm. Subsequently I worked

with a priváté firm.

In March, 1944, the Germans came to Hungary, and from that

time on every day brought its anti-Jewish measure. One day we
had to fasten a yellow star on our coats, the next our shops were

closed, then our radio-sets had to be turnéd over, and thus it went

on no end.

On the 1 5th of May we were driven int the ghetto of Szatmár-

németi. Our gold-wares, our watches, money, bicycles, all, all was

robbed while one was beating us up mercilessly.

The time passed in the ghetto was a kind of precursory training

fór the nuisances of camp existence. Beside humiliation we were tor-

tured by constant sorrows in regard to our future; we had to endure

without resistance all that was inflicted on us, and, at that, could

nt help our old people and youth being maltreated in the coarsest

manner. I often had doubts as to whether these creatures have fam-

ilies of their own; otherwise I am utterly unable to imagine mén
and women 80-85 years of age being beaten. The Hungárián gen-

darmes beat them.

On the Ist of June we went int a train, about 80 persons in

one wagon fór cattle, without food or water. During the travel many
of US did nt feel well, the children cried and wanted waiter; bút

the reply always given by the gendarmes and other Hungarians was:

"Go to hell, dirty Jews!” At every station the doors of our wagons

were thrown open, and we were shouted at: "Jews, hand up your

money, gold, jewels, clothes, leather articles! The Germans have a

machine that makes them see through anything, even shoes!” Thus

they tried to frighten us out of our wits, and when they saw that

nne of us made haste they attacked women and mén and boxed

them on the ears, though they should have known by that time that

we had nothing in our keeping to hand over. Bút these brutalities

repeated themselves at every station.

In Kassa we were delivered up to the Germans, who shipped us

on to Auschwitz, where we arrived on the 4th June.

308



FIVE PROTCX:OLS

Selection was followed by bath, remaval of our hair and our

piacement in timber barracks where 1500 of us were huddled together

in a space calculated fór 500.

I was sent to the Gipsies’ camp, and the barrack I went int

was, then, quite unoccupied. The barrack-senior was a Germán Gipsy

who did nt stop beating his inferiors. Another Germán was camp-

senior. At that time the Gipsies’ camp had about 45,000 inhabitants.

We had no work to do, and had to stay about in the blazing

sün, fór the barracks were only to go int in the evening. At 5 a.m.

there was roll-call already which lasted fór hours, sometimes even

fór days.

Alimentation comprised the strictly necessary, perhaps less:

one-fourth of a loaf of bread, and one litre of soup. Hunger was a

dreadful torment, the most of us lost all our forces.

There was an infirmary; bút we preferred nt present ourselves

there, knowing that the patients were systematically selected and

promptly sent to the gas-chamber.

Cleaning was possible here; we were even regularly given soap

and towels.

After four days in Auschwitz I left with a 2000-people group

in the direction of Warsaw; our closed wagon held 45 persons, and

the situation was the more passable because we had been given a

sufficient amount of food fór the journey.

One day’s travel brought us to Warsaw. We were lodged in

barracks of bricks, with a plank-bed fór each of us. We numbered

about 4500, Hungarians and Poles in the main.

We had to clear bricks in Warsaw Ghetto, a gigantic heap of

debris after the Germans had shelled that quarter.

2 .

PROTOCOL, taken down on the 13th August, 1945, at the ofíice

of the National Relief Committee of Deportees (Budapest, 2, Beth-

len-tér) .

Name: Béla Rosenberg; born: 27.4.1909 at Avasuj-

város; smith and locksmith; last residence: Szatmár-

németi; Ghetto: Szatmárnémeti; Camps: Auschwitz

—

4.6.1944-18.1.1945; Grossrosen—23.1.-15.2.1945; Bu-

chenwald—21.2-6.4.1945
;

Bissing—7-21.4.1945
; Os-

trau—22.4.1945.
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sylvanian Army Corps issued an order, according to which military

labourers were nt allowed to walk about, unless escorted by a soldier.

Bút the same Corps let me have a certificate, running to the 19th

May, by virtue of which I was allowed to move freely at a time

when all Jews were already in the Ghetto. Bút on the 19th of May a

detective took me alsó to the Ghetto.

There were about 18,000 Jews in the Ghetto, constantly beaten

by the gendarmes. When the Jews were proceeding through the streets

to the Ghetto the onlookers had loud fits of laughter. We had been

quartered in an open shed, having only a roof ; we lay on the ground,

in a terrible situation. Alimentation was the task of the Jewish

Council. Police and gendarmes were at work jointly to spoliate us

with the utmost thoroughness: no money and valuables were left

in our keeping. And all the robbing was done with accompaniment

of thrashings and kickings. Somé of us were brought back half dead,

on stretchers after these ''searches,’’ bút cases of death alsó occurred.

The mén were taken to work at buildings; the woman did

charing fór SS-soldiery.

I spent about 3 days in the Ghetto, after which I was pút on

a train. It was the first one to leave Kolozsvár, holding about 300

mén and women. Departure took piacé in the evening hours, and

we were escorted by Hungárián gendarmes who gravely maltreated

US all the time. We were promised that families would nt be dis-

united and that they could keep together under any circumstances.

We travelled in closed wagons, 75-80 people crowded to-

gether in one; we could hardly sit or stand, and lying down was

nt to be thought of. The provisions meted out to us fór the journey

consisted of half a kilogram of bread, nothing else was given; and

we had to go without water till Kosice was reached after four days.

The Germans, to whom we were delivered, let us have somé water

to drink, bút nothing whatever to eat.

Another four days of travel with full unspeakable suffering

landed us in Auschwitz.

We alighted, abandoning all that we still had of packages, and

filed out in five rows between bayonet-holding SS-soldiers, before

Camp-physician Dr. Mengele, who sent the old ones and the children

to the left and the fit ones to the right.

The crematorium smoked all day and night. As we were told

at somé later date, the unfit and the children were sent on the very

day of arrival to the gas-chamber, to be cremated afterwards.
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FIVE PROTOCOLS

The following few pages contain the accounts o£ five Jews who
were concentrated in the ghettos of North-Transylvania: Ko-

lozsvár, Szatmárnémeti, Szilagysomlyó, Nagyvárad and Marosvásár-

hely and were deported to Auschwitz.

We are indebted to the Documentation Department of the

YIVO Institute fór Jewish Research (New York) fór allowing us

to publish these Documents, which we present with somé stylistic

corrections/'*

1 .

PROTOCOL, pút down on the 13th September, 1945, in Budapest,

at the Office of the National Relief Committee of Deportees (2,

Bethlen-tér)

.

Name: Ferdinand Salamon; born: 4.11.1921 at Dés;

workman; last domicile: Dés; Ghettoi Kolozsvár;

Camps: Auschwitz—27-31.5.1944; Warsaw—Lé-1.8.

1944; Dachau—3.8-10.8.1944; Kaufering—11.8.1944-

2é.4.1945; Dachau—26-29.4.1945.
The above named reports the following:

Summoned to do labourer service I joined the 13th battalion,

3rd Comp., at Bereck. The commander, Lieutenant Junig and Ensign

Boldizsár treated us cruelly. We had to work 15-16 hours a day and

our belongings were seized. We had to dig trenches. Binding-up were

every-day occurrences, thcre were days when 10-12 mén were hoisted

up fór trifles.

Up to January the 20th, 1944, we did work in Háromszék

County digging trenches, and undergoing the worst treatment think-

able. Owing to indequate alimentation, a great many of my com-

rades feli ill and int a State of perfect exhaustion. A comrade of

mine had his left arm amputated, because a piece of rock had hit it.

Until March 1, 1944, 1 was in the province of Kárpátalja; treat-

ment on the part of the Company-commander was rather humáné.

We spent 8 hours daily on trench-digging.

Then I was claimed as a skilled worker by the “Vitéz” house of

Kolozsvár, to work up textile-waste. On the third of May, the Tran-

Fiié: 3DC and J. A. f. P. No. 2872; 2716; 772; 776.
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In Eretz Israel

We knew nothing of the fate of the Jews of Transylvania. I

knew only that the trains had left in the direction of the town of

Csap. Thus I saw no reason fór remaining in Rumania and continued

my journey to Turkey, then the centre of the Rescue Committee.

On July 7 I succeeded in boarding the Kasbek, an illegal immi-

gration véssél upon which were 712 Jews,^^ including a hundred

orphans from Transnystria. The véssél flew the flag of the Inter-

national Red Cross. Two days later we reached Constantinople.

The Nazis, who, of course, were strongly opposed to the de-

parture of vessels carrying Jews to Palestine, and had protested to

Antonescu against this, somé time afterwards sank the Mefkure and

Bulbul, on board which there were hundreds of refugees.

The Turks refused to allow the Jews to land at Constantinople,

and I reported to Mr. Barlas, Director of the Rescue Committee, in

the presence of Turkish oflScers, on a motor boát at sea. On July 12 1

reached Haifa via Syria and Lebanon as an illegal immigrant and

was detained in the Athlit Camp. There I met Mr. Yitzchak Gruen-

baum, then head of the Rescue Committee in Israel, to whom I re-

ported on the catastrophe that had overtaken the Jews of Hungary.

After my release from Athlit, on about July 20, I travelled to

Jerusalem, where I submitted a report to the Executive of the Rescue

Committee, in the presence of the Presidium of the Hungárián Immi-

grants Association. I addressed myself to Chief Rabbi LL. Herzog,

whose views are reflected in a letter he handed me (and which is

printed here on pp. 234-5). On July 29 I informed the Jews of Eretz

Israel about what had befallén Hungárián Jewry, at a meeting of

the '"Vocal Newspaper” in the Ohel Hall.

Within a matter of two months I had succeeded in reaching

Jerusalem, in time of war, after carrying out the mission with which

I had been entrusted at the very last moment.

Hundreds of articles and books dealing with the European

Catastrophe have been published. Very little had been told of the

despairing measures, the goal of which was delaying the process of

annihilation and destruction and bringing help. Therefore it is nec-

essary to perpetuate the memory of this attempt, which was made in

the months May-July 1944.

44. Information given in Haim Lazar-Litai*s book {Af-al-pi p. 494) in

regard to the Kasbek, is erroneus. The véssél carried 712 immigrants—and nt 400

—and left on July 7.
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to Palestme.**^ This is confirmed by Killinger’s report to the Germán

Foreign Office, dated July 26, 1944: "With the agreement of the

Marchal various ships have recently left Rumania fór Turkey, car-

rying Jews in return fór very high payment.”^^

In keeping with decisions taken on May 4, 1944 in Vienna,

László Endre carried out the expulsion and slaughter of the Jews of

North Transylvania and Carpatho-Russia. Within a month about

four hundred thousand Jews of Hungary were deported, besides

the hundred fifty thousand Transylvanian Jews.

Jews were concentrated in the following areas of North Tran-

sylvania: Máramaros-Sziget, Felsö-Visó, Nagybánya, Beszterce, Szat-

márnémeti, Nagykároly, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely,

Dés, Szilágysomlyó, Szászrégen, Sepsiszentgyörgy, Érmihályfalva and

Halmi.

On May Veesenmayer cabled Berlin that up to that date 150,000

Jews had been deported from Carpatho-Russia and North Transyl-

vania and that the entire operation would be concluded by June 7.

In his report—dated June 1—László Endre stated that the

number of deportees from the eighth district (Kassa) and the ninth

(Kolozsvár) totalled 275,415.

All the effort pút forth between May 2 and June 2, all that

had been achieved with the aid of leading dignitaries in Rumania

(the Chief Rabbi, Dr. Alexander Safran, Dr. W. Filderman, L. Zissu,

luliu Maniu and others), had been in vain.

Hungárián Jewry, last in the extermination plans of the Nazis,

had been liquidated. Our own eíforts had literally been a race with

death, a race which we had lost.

The Hungarians alsó succeeded in murdering Jews in South

Transylvania, in that territory which had remained under Rumanian

control under the Vienna Decision. In September 1944 the Hun-

garians fought the Rumanians in the district between the towns of

Nagyvárad and Kolozsvár, and aided by the Germans, succeeded in

penetrating South Transylvania, where they did nt forget the Jews.

Fór example, they massacred the Jewish inhabitants of the town of

Sármás, to the last mán, woman and child.^^

41. Nuremberg Document NG 5586.

42. NG 5630.

43. ^^Report of the Kolozsvár Orth. Community on the Activities of Its Exec-

utive, in the Year 5705/ 6/’ p. 11.

303



M. CARMILLY-WEINBERGER

porary asylum to the refugees who could nt leave the country in

the ships of Aliyah Beth."*®

Dr. Filderman called on Mihai Antonescu on behalf of the

refugees from Hungary who had succeeded in reaching Rumanian

territory, obtaining assurances they would nt be extradicted. He
alsó obtained a promise that in all vessels leaving Rumanian ports

fór Eretz Israel ten per cent of the accommodation would be reserved

fór the refugees.

Talks with lulíu Manitu

luliu Maniu, káder of the National Peasants Party and a former

Prímé Minister of Rumania, was one of those who assisted us in our

rescue work.

While he was under house árrést, under the Antonescu régimé, I

succeeded in visiting him with the aid of Raoul Sorban, former sec-

retary to the Commissar Tataru Coriolan of Cluj-Kolozsvár. (Raoul

Sorban, it must be noted here, was one of the few non-Jews who

extended a helping hand to the Jews notwithstanding the dangers

involved.) Maniu wished to prove to the world that the Rumanians

were a more humanitarian people than the Hungarians.

Once Filderman had obtained a promise that the refugees would

nt be returned to Hungary and had appealed to the Western Powers

to extend international protection to them, we embarked upon in-

creasing the number of transit points on the Hungarian-Rumanian

bordér. To our deep sorrow, these measures were no longer necessary,

as from the beginning of June 1944 there were no longer any Jews

in Kolozsvár. This Information was transmitted to us by R. Sorban

who had visited the town.

The Deportatton

Notwithstanding the proximity of the Russian front to the

Hungarian-Rumanian bordér and the hopless war situation, the

Germán and Hungarians made a supreme eífort to destroy the Jews

of Hungary.

The Hungarians complained to the Germans that the Rumanians

were giving Jews asylum and enabling them to continue their journey

40 . Ibid.
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Appeal to the Western Power

s

On the day we reached Rumanian soil, Antonescu published his

order No. 2, M/205396 threatening with death all those Crossing

the Rumanian bordér. He added a personal note: ‘'Jews who have

smuggled themselves int the country, together with those who have

hidden them and have nt given them up, will be shot . . . This

order is to be carried out within twenty-four hours ... I have asked

Herr von Killinger^® to station Germán inspectors, who, together

with our own inspectors, will supervise all those Crossing the bordér

. . . All frontiers must be kept under careful observation . . . Searches

must be carried out from time to time within the country.’’^^ Dr.

Filderman, the well-known leader of Rumanian Jewry, transmitted

a letter to Prince Barbu Stirbey, then in Cairo on a secret mission.

(He was trying to determine, with the representatives of the Allies,

the conditions under which Rumania would leave the Hitler-Mus-

solini Axis and jóin the West.) Filderman asked the Prince to in-

tervene on behalf of the Jews. It was nt a coincidence that on May

10, two days after I called on Dr. Filderman, to whom I rendered a

full report on the position of Transylvanian Jewry, he appealed to

the Ambassadors of the United States, Soviet Russia and England in

Constantinople, calling their attention to developments in Hungary

and pleading fór their aid to the Jews. He asked, infer alia, that ''the

protection of a foreign power be extended immediately to the Jewish

refugees from Hungary and Poland who have crossed the bordér

illegaly and who are threatened with death if they remain in Ru-

mania or return to Hungary.^^

As T. Lavie-Löwenstein correctly States in his article^^ "Docu-

ments on the Struggle of the Jews of Rumania fór Their Rights

during the Second World War'’: "This was the first occasion upon

which such an appeal had been addressed directly to the Great

Powers . . Dr. Filderman embarked upon activities on behalf of

the refugees after my first meeting with him.

Dr. Filderman asked the Rumanian Government to grant tem-

3 5. Theodor Lavie, **Activities of the Vatican on Behalf of the Jews of Ru-

mania during the Second World War/* Yad Yashem Studies, Vol. V, pp. 341-351.

36. Germán Ambassador in Bucharest.

37. Yad Yashem Studies, Vol. IV, pp. 296-297. A copy of the order is pre-

served in the Yad Vashem Archives 2-12, 3 52.

38. See article by T. Lavie, Yad Yashem Studies, Vol. IV.

39. Ibid.
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The Race tuith Death (May 2, 1944)

On May 2, at four o’clock in the afternoon, two hours before

the daily curfew came int force, Dr. Joseph Fischer, President of

our community and Chairman of the Judenrat, asked me to try and

cross the bordér, i.e., to carry out the mission we had spoken about

at the beginning of April. I felt that this was our last chance and

without hesitation I agreed to undertake the dangerous task. Within

the two hours still at my disposal I met with the members of the

Judenrat and revealed where we had hidden the Sifrei Torah and

the communal registers. I took my leave of my parents^^ and that

same night, together with my wife and in the company of nine

young mén and women, all from Poland, and one of my pupils, we

set out fór the frontier.

The Crossing of the frontier and our journey to Torda consti-

tutes a chapter in itself, which I describe in a Hebrew and Hungárián

article printed in this volume. I have to mention the exemplary work

done by the chalutzim in Kolozsvár and in Torda, who equipped us

with false documents to enable us to cross the frontier, After twenty

four hours in Torda we left fór Bucharest.^^

My Mission in Rumania (May 7—July 7)

On the evening of the day I arrived in Bucharest I immediately

contacted Dr. Alexander Safran, Chief Rabbi of Rumania, to whom
I reported on what was happening in Transylvania, and asked him

to act without delay—to transmit information to Sweden, Switzer-

land and to do everything possible to help the Jews of Hungary.

On the following day Dr. Safran called upon the Papai Nuncio,

Monsignor Cassulo,^^ with whom he had contacts and who on more

than one occasion had acted in behalf of the Jews. A report on the

concentration of the Jews of Transylvania in ghettoes was trans-

mitted to Popé Pius XII in Romé via Bucharest, Among the appeals

fór aid which reached him from various sources was alsó that of

Transylvanian Jewry,

33. My father: Rabbi Salamon Weinberger, a pupil of the Sheiwet Sofer in

Pressburg and of Rabbi Shmuel Glasner of Kolozsvár. My mother—^Reizel, daughter

of Rabbi Shmuel Leib Spiczer ( Szilágykraszna ) . Both sufifered a martyr^s death in

the deportation of the Jews of Kolozsvár.

34. The names of the chalutzim: Chana Ganz, Teszler of Kolozsvár and

Aryeh Hirsch of Torda.

300



THE TRAGEDY OF TRANSYLVANIAN JEWRY

Russia, Máramaros and the surrounding districts. Bút the Jews of

Kolozsvár refused to accept the truth of the tragic situation. Only

the young refugees who continued to arrive from Poland left Hun-

gary hurriedly with the aid of the Rescue Committee in Kolozsvár.

The Jews of Kolozsvár and other towns in Transylvania refused

to move. Evén those who had already experiences forced labour, who

had witnessed the suífering and torment of the Jews in Eastern

Europe, and who had survived and returned to Hungary thanks to

the instructions of the Hungárián Minister of Defence, nagybaczoni

Nagy Vilmos, were nt prepared, fór a variety of reasons, to cross

the nearby bordér. Jews who had relatives in the neighbouring Ru-

manian town of Torda refused to listen to the exhortations to pack

up and go. Of the young people whom we had advised in 1942 to

leave Hungary and emigrate to Israel, only a few followed our in-

structions, as parents were unwilling to be separated from their

children.^^ The situation might change, they said. They hoped fór a

miracle. This mood was the reason fór the calamity which over-

whelmed the Jews of Transylvania.

In April 1944 final examinations were still held in the Jewish

high schools, under the supervision of the authorities. Transylvanian

Jewry prepared to celebrate the Passover as it was wont to do. The

murderers, however, had other plans. Documents reveal that at this

time the necessary preparations were being made in the Auschwitz

and Birkenau camps fór the complete annihilation of Hungárián

Jewry with a dispatch unparalleled during the European catastrophe.

Officials of Eichmann’s oflSce met with Hungárián representatives in

Vienna to determine the timetables of the railways, etc. On May 1,

Wisliczeny paid another visit to Kolozsvár to make sure that every-

thing was ready fór the concentration of the Jews in ghettoes. This

was the first phase in the process of expullsion and destruction.

The beginning of the ghettoization was set fór May 2. In bilis

posted on the walls the Hungarians announced that Jews were for-

bidden to be outside their homes after six o’clock. Policemen were

placed on guard in front of the community oflSces, to keep the mem-
bers of the Judenrat under surveillance.

32. In April 1942 I addressed the Jewish students of Budapest University and

called upon the youth to leave the country as soon as possible and emigrate to

Israel. I mention only this one address of the many I delivered, in all of which I

ürgéd the Jews of Hungary and Transylvania to leave Europe fór Eretz Israel. An
account of this address was printed (Képes Családi Lapok, Budapest, 1942).
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fór the humanitarian reasons bút fór sanitary reasons too. The con-

centration of thousands of people under unhygienic conditions would

endanger the health and lives of all the inhabitants of the city.

I was entrusted with the task of contacting spiritual leaders of

the churches in the city and of securing their aid. I was to persuade

them to call jointly upon the mayor and the town council to post-

pone discussion of the establishment of the ghetto which had been

placed on the agenda of the forthcoming council meeting.^®

Bút László Endre, the ''Hungárián Eichmann,” personally di-

rected the concentration of Jews in ghettoes in all parts of Hungary

and issued instructions fór the establishment of the Kolozsvár Ghetto

nt far from the railway station. Units of gendarmerie trained in

various methods of torture were brought to assist in the implementa-

tion of the plán.

D. Wisliczeny alsó visited the town. The membership of the

Kolozsvár Judenrat was changed. Dr. Fischer handed Wisliczeny a

list of 250 names, fór which he wished to récéivé the approval of the

Gestapo. Wisliczeny was nt prepared to confirm such a long list,

bút signed another in which the following names appeared: Dr.

Joseph Fischer, Chairman of the Judenrat, Ernst Marton, Zsigmond

Léb, Ern Kastner, Pál Klein and Jen Weiss as Chief Secretary to

the Chairman. The names of the two rabbis. Rabbi Akiva Glasner

and Dr. Mózes Weinberger, were dropped from the list, the reason

being given that the Germán did nt like to deal with rabbis.

Through the district Representatives the Judenrat informed the

Jews of the imminent danger of the establishment of a ghetto, advis-

ing them to equip themselves with whatever they found necessary.

The Jews, however, did nt regard the reports very seriously.^^

The Hungárián anti-Semitic press had already reported with great

glee a few days previously the establishment of ghettoes in Carpatho-

consul, while Jen László conducted negotiations with Germán oflEcers bilieted in

his apartment, with a view to obtaining a cár.

30. The following were the church leaders: Sándor Imre, the deputy of the

Román Catholic Bishop, (the seat of the Bishop himself, Márton Áron, was in

the town of Álba Júlia, in Rumania; upon one occasion, during a visit to Kolozs-

vár, he spoke out in favour of the Jews)
;
Józan Miklós, the Unitarian Bishop, a

Member of the Hungárián Parliament; and Vásárhelyi János, Bishop of the Reform
Church (who was willing to récéivé me only in the darkness of night).

31. The words of one of the leaders of Beth Yaacov synagogue in Kolozsvár,

still ring in my ears. He came int the ofSces of the Judenrat and remonstrated

with the members there, saying in Yiddish, ”Ibr macht meshuge di ganze Welt. Es

wet gohrnisht zainJ* (You are driving everybody insane. No évii will befall).
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been divided up int forty districts. Each district had a Jew who
transmitted instructions from the Judenrat to the Jews.^®

The mood of the public changed from day to day. One day a

spirit of optimism would be extant and the next day one of the

blackest pessimism. One day we were full of hope that soon the war

would come to an end, as Italy had already been Hberated and in

Máramaros-Sziget the sound of Russian artillery could clearly be

heard. Bút then on the following day the Jews were in despair; bút

even in the darkest moments nne of the Jews conceived of the

possibility of mass expulsion.

Rescue Plans

At the time an idea was discussed by the Judenrat—to send

three Jews with contacts among Rumanians and Jews across the

bordér to seek to increase the number of "transit points.”

The three were selected in April 1944. They were Dr. Ernst

Marton, a former Deputy in the Rumanian Parliament and editor

of U] Kelet; Jen László, a Kolozsvár industrialist, and the present

writer, who had been a candidate fór the position of Chief Rabbi of

Rumania in 1940. These delegates were required, in addition to in-

creasing the number of transit points, to find secure shelter fór the

refugees and to enable them to continue their journey via Aliyah

Beth.''^

After ten days of preparation the plán was called oíf, as it was

said that it would endanger lives of the members of the Judenrat

and other Jews if the departure of the delegates was revealed.^®

The Establishment of the Ghetto

In the meantime the rumours of the establishment of a ghetto

were verified. The source of these rumours had been the Hungárián

press. The Judenrat resolved to combat the proposal, bút at the same

time to do everything to ensure minimum conditions in the ghetto

if it should be set up. Memoranda were submitted to the mayor,

asking him nt to consent to the establishment of a Ghetto, nt only

28. High school pupils undertook this function on their bicycles.

Illegal emigration of Jews to Palestine.

29. Dr. Marton endeavoured to secure the aid of Chineziu, the local Rumanian
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Orthodox Congregation, and the present writer. Dr. Fischer was

chairman.

Dr. Fischer, together with other chairmen of the Judenrats in

Hungary, was called to Budapest to take part in a meeting convened

at the behest of Eichmann. Upon his return Dr. Fischer declared

that we must carry on as usual. Bút the Nazis added something

very unusual. They insisted that we supply hundreds of Jews daily

fór Work. They had converted the Great Synagogue in Paris Street

int a garage. We were to supply them with goods, especially leather

goods and textiles, which had been nationalized by the Hungarians

long before, and which were difficult to obtain. The chairman of

the Judenrat was required to present himself daily to the Gestapo

Commander (at first Dr. Strohschneider and then Dr. Boeder) to

récéivé instructions. Dr. Fischer was forbidden to have any contacts

with the Hungarians.

All Jews of Transylvania over the age of six were ordered to

wear a yellow Magén Dávid ten centimeters wide on their breasts.

In the streets Hungárián detectives stopped us to see if the patches

were securely sewn on to our garments. The penalty, if they were

nt, was one thousand pengs. Commodities could be purchased fór

only one hour each day, in the afternoon, when the non-Jews had

already succeeded in emptying the markét.

Bilis posted on the walls and signed by L. Hollósy-Küthy,

Commander of the Hungárián Police, required the Jews to submit

detailed reports of their property (money, jewelry carpets, etc.). It

was forbidden to keep more than 1,500 peng per person in any

family. Jews were forbidden to have in their possession any gold or

silver jewelry, with the exception of marriage rings. The Hungarians,

wiser from experience, now made preparations to ensure that *'the

national property” feli int their hands and nt int those of the

Germans. We had already previously been required to hand over

our rádió sets, to prevent us from obtaining information on what was

happening in the outside world. The Hungárián press continued its

uninterrupted outpourings of anti-Semitic poison, in the style of the

notorious Dér Stuermer.

Contacts between the Judenrat and the Jewish community were

maintained through the "District Representatives,” the town having
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Jews of their possessions.^^ Similar rivalry between the murderers

existed in other parts of Hungary too.^^

On the following day, upon the initiative of the present writer,

a group of Jews met in the Jewish hospital^® to discuss the urgent

steps that needed to be taken. It was resolved inter alia: a. to raise

funds (one millión peng) before the Nazis succeeded in plundering

all Jewish assets; b. to obtain permission from the Hungárián Com-

missar of the Kolozsvár district (Inczédy Jocksman Ödön fispán),

releasing the Jews who had been arrested by the Gestapo.

In the ofiice of the Hungárián Commissar, which I visited daily,

I met Hungárián political leaders,^^ who had no answer to the

questions I pút to them. They confined themselves to trying to se-

cure the release of Jews with whom they had contacts. I visited the

Swiss Consul who received me in the University laboratory, and

asked fór his aid.

Following the entry of the Gestapo int North Transylvania,

telephoné communication between the provincia! towns and Budapest

was severed and we had no Information as to what was happening

in the towns and villages close to us. Fór this reason, Mrs. Gross, who
had become converted to Judaism a few years previously, went to

Budapest, with her Christian documents, in order to récéivé instruc-

tions and information. Unfortunately she returned empty-handed.

If my memory does nt deceive me she went to Budapest twice.

The Judenrat in Kolozsvár

After a few days Dr. Joseph Fischer, who had been among the

first to be arrested, was released and instructed by the Gestapo to

form a Judenrat. The following were the initial members of this

body: The laté Rabbi Akiva Glasner, Dr. Joseph Fenichel, Engineer

Gyula Klein, Dr. E. Marton, and Zsigmond Leb, President of the

24. I replied that I did nt have such a Üst at my disposal, bút the Hun-
gárián police who accompanied the Nazis to the apartments of the Jews could

testify to the plunder which they themselves had witnessed.

25. Lévai Jen: Zsidó Sors Magyarországon, Budapest, 1948, p. 248.

26. The following were present at the meeting: Rabbi Akiba Glasner, Dr.

Joseph Fenichel, Chief Physician of the Jewish Hospital, Engineer Gyula Klein,

Chairman of the Education Committee of the Community and the writer of the

present article.

27. Such as the founder of the Literary Circle, ‘‘Erdélyi Helikon” Báró Ke-
mény János and Gróf Bánífy Miklós, a politician and writer named Kisbán Miklós.
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The Nazis Enter North Transylvania, Mareh 27 y 1944

Operation Margaréta 1 was the code name Hitler gave to the

occupation of Hungary. On March 19, 1944 the Nazis entered

Hungary. A new Government headed by Sztójai Döme, former

Hungárián Ambassador to Germany, was formed on March 23. This

Government of the Extrémé Right included Jaross Andor and Endre

László (the "Hungárián Eichmann’’). In the first few days following

the entry of the Nazis, reports of their activities, in which they were

assisted by their Hungárián henchmen, were received. Democratic

politicians and wealthy Jews were arrested, Jews were seized in the

railway stations and imprisoned in the Kistarcsa camp, near Budapest.

Kolozsvár, however, was optimistic. "The Nazis will nt enter

Transylvania. They will advance only to the Tisza River, as the

bridge over the river, near the town of Szolnok, has been blown up.”

Another rumour went thusly: "The Nazis have threatened the Hun-

garians that if they do nt collaborate North Transylvania will be

restored to Rumania.” In Kolozsvár somé people already knew of

large Rumanian Army-concentrations along the bordér.

Bút all this was the product of an imagination that refused to

accept that the Jews of Transylvania, too, would have to drink the

bittér cup to the dregs. The answer came on March 27, 1944. On
that day the Gestapo pút in its appearance in North Transylvania

and began its all to familiar activities, fór which it had gained such

notoriety in other Nazi-occupied territories. In Kolozsvár, their

headquarters were first set up in the New York Hotel and then in

the villa of a local Jewish family.

On the night of March 28 members of the presidium of the

Jewish congregations were arrested, in addition to about one hundred

and fifty families, most of them wealthy. The local Germans, headed

by one Kuk, served as guides to the invaders and directed them to

the homes of the Jews, which were plundered by the Nazis, who

were accompanied by Hungárián police.

Colonel Szentiványi, head of Hungárián Counter-Espionage,

invited me to call upon him, and demanded an exact inventory of

Jewish property plundered by the Nazis, saying, "This is Hungárián

national property’’ which the Germans had no right to take. Accord-

ing to the colonel, only the Hungarians had the right to rob the
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unlike the Rumanians, were nt tolerant. At íirst the Social Bureau,

then the Rescue Committee undertook the task of caring fór the

refugees, since the influx did nt cease fór a single moment. Evén

from bombed-out Warsaw^^ Jewish young mén and women reached

Kolozsvár. From Kolozsvár the road to Rumanian territory passed

through Ajtón, the approach to whích was through the Feleki Tet
hills. This was a mountainous area close to the barracks of the Hun-

gárián Frontier Guard. Only young people were capable of under-

taking the ardours of such a journey, with the aid of non-Jewish

guides, who, of course, were paid fór their Services.

Another route passed Belényes and Arad. The local Jewish pop-

ulation welcomed the refugees who succeeded in Crossing the frontier

and extended devoted aid in speeding them on their way.

Hundreds of Jews passed through Ajtón from September 1940

to May 1944, thanks to the operations of the Refugee Aid Commit-

tee and later of the Rescue Committee.^^ Most of them were survivors

of the catastrophe which had engulfed the Jews of Poland and

Czechoslovakia. Few of the Transylvanian Jews followed the same

route when the Nazis entered Hungary.

Timisoara, Turda, and the surrounding districts (September 10, 1942), Killinger,

Germany's Ambassador to Bucharest (1941-1944) learnt that the Rumanian dictator

had permitted 75,000-80,000 Jews to leave fór Palestine. Martin Luther, Head of

the Deutschland Department in the Germán Foreign Ministry instructed Killinger

to block the project, which was contrary to the Germán agreement with the

Jerusalem Grand Mufti and with Gailani, Prímé Minister of Iraq. During his visit

to Klessheim in 1943 Antonescu asked fór Ribbentrop’s consent to the emigration

to Palestine of 7,000 children of under eight years of age. Eichmann expressed

his opposition to the plán. Later Killinger reported that Antonescu had permitted

the Red Cross to enable the emigration of Jews from Transnistria on condition

that the Red Cross provide the ships. (Nuremberg documents; NG. 23 54; NG.
2200; C-144, NG. 1780; NG. 5049; NG. 3987).

21. In connection with this work on behalf of the refugees I was arrested by

the Siguranta (the Rumanian secret police). It was only after persistent inter-

ventions by my community in Kolozsvár that I was released.

22. Among the refugees from Warsaw mention must be made of Mrs. Hava

Junger, who succeeded in following her husband, Siegfried Junger, an electrician,

who had been taken prisoner while serving in the Polish Army. Junger reached

Kolozsvár via Kassa, and we smugled him, and later his wife, across the bordér

int Rumania.

23. The members were: Dr. Ernst Marton, Chairman of the Zionist Organ-

izatlon in Transylvania, Hilel Danzig, János Guttfried and Ern Hátszegi.
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Up to 1939 aid was extended to the refugees in a clandestine

fashion. In that year, upon the initiative of the present writer, a

Committee fór Aid to Refugees in Transylvania and Bánát, under

the aegis of the two national federations of congregations, was estab-

lished. The function of this committee was to find a solution to the

financial and practical problems which árosé as a result of the increase

in the number of refugees, most of whom were passing through

the town of Kolozsvár.

The Committee published an appeal in Uj Kelet (September

1939) calling upon the Jewish communities nt only to contribute

funds fór the maintenance of the refugees and to fináncé their

journey to Palestine, bút alsó to give heed to the perils threatening

Transylvanian Jewry. The Committee stressed that the aid extended

to the refugees would give the Jews of Transylvania a morál right

to ask fór aid when they themselves might need it. This appeal,

printed in both Hungárián and Rumanian over the signatures of

the leaders of the national organizations in Transylvania and Bánát,

sounded the alarm fór the Jews in this part of Europe. Jews in the

remotest districts, in the most isolated vlllages, sent money and

clothes to the Committee.

The gravest and most dangerous problem in all of this work

fór the refugees was that of securing somé safe piacé where they

could live until they continued their journey to Bucharest. Most of

them came from the direction of Kassa and were tired and dispirited.

Somé of them were sick and there were among them children suífer-

ing from infectious diseases, who had to be sent to the local hospitaL

We equipped them with counterfeit birth certificates to facilitate

acceptance in the hospital. In isolated cases we were even successful

in finding employment fór refugees with Jews who thereby placed

themselves in great jeopardy. A small committee undertook this task

which it carried out with the utmost devotion.

Generally speaking, the Rumanian ofíicials helped. They enabled

US to visít the refugees who had been unfortunate enough to be

arrested and imprisoned in the town’s prisons.^^ The local committee

supplied them with kasher food, medicines, clothing, and other

requisites. Subsequently, they were taken, accompanied by Rumanian

pollce, in organized groups to the Rumanian ports.

When the Hungarians entered North Transylvania in Septem-

ber 1940 the Committee was compelled to adopt other methods of

operatlon. However, it continued with its work. The Hungarians,
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Miklós Horthy, the Hungárián Regent, entered Kolozsvár, the Capi-

tal of Transylvania, under the Vienna Award.

The congregations attempted to solve the grave problems that

árosé as a result of the anti-Jewish legislation of the Hungárián

authorities. In every town hundreds of Jewish families had lost their

sources of livelihood. The dependants of those who had been des-

patched to the ''labour camps” were left without support. Refugees

continued to arrive from the countries occupied by the Nazis and

alsó from various districts of Transylvania. The Social Welfare

Bureau, which had been established towards the end of 1939 by

the two large congregations in Kolozsvár, extended the scope of its

activities, which now covered thousands of needy Jewish families.^®

The directors of the Social Welfare Bureaus of North Transylvania

met in June 1940 in the town of Dés to coordinate their activities

and fit their work int the generál framework of the Magyar Izra-

eliták Pártfogó Irodája, Országos Magyar Zsidó Segitö Akció

(OM2SA), the centre of which was in Budapest. This organization

devoted immense eífort in allaying the distress of Jews in various

parts of Hungary, and particularly in Budapest.^®

Aid to the Refugees

Among the troubles and concerns of Transylvanian Jewry both

before and after the Vienna Award was how to aid the succeeded

in fleeing the Nazis and had reached the various towns of Transyl-

vania—especially Kolozsvár, which was a Central junction in this

part of Europe—after passing through many hostile countries. The

first refugees had begun to appear in 1936 and their number in-

treased as the area occupied by Hitler expanded. Bút up to the

time of the cession of North Transylvania to Hungary in 1940 the

problem was relatively simple, fór the Rumanian authorities adopted

a flexible attitdé towards the refugees, in keeping with their inter-

national policy. Evén after the Award emigration to Israel via the

Rumanian ports continued, notwithstanding the protests lodged by
the Germán representatives in Bucharest.^®

18. A Kolozsvári Izraelita Hitközség *Teszachi Jelentése.** Kolozsvár, 1942,

pp. 22-23.

19. A Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség jelentése az 1941. Május-

junius hónapokról. Kolozsvár, 1941, p. 17.

20. While Hitler was demanding that Antonescu expel the Jews of Arad,
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was established, while Jewish doctors organized themselves in the

Paul Ehrlich Society.

T/^e Jewish Bank ("Kishitel— bank”) operated with the aid

of the American Joint Distribution Committee.

Excellent work was done by the Árvagondozó (Orphanage In-

stitution) in providing vocational training and in preparing youth

fór life in Palestine.

Xionist Institutions and Other Organizations: The National

Zionist Organization began its activities on November 20, 1918. It

sponsored the establishment of high schools and the issue of Uj Kelet,

edited by the laté Dr. E. Marton. The Zionist parties and youth

organizations were active.^^ The Keren Kayemet, Keren Hayesod and

WIZO opened their national offices in Kolozsvár. A lodge of the

Order of the Bnei-Brit (“Shalom”) was established and issued a

monthly organ called Bnei Brith}^ Jewish students of the local

university organized the Committee fór Aid to University Students

(“Erdélyi Zsidó Diáksegélyzö”)
, which extended financial assistance

to Jewish students throughout Transylvania.^^

A local Hebrew printing press contributed towards the diffusion

of Torah, Hebrew language, and culture, nt only among the local

inhabitants of the city, bút alsó in other parts of the country.^^ A
congregational bulletin was edited by the present writer and was

published monthly.^^

This entire structure collapsed on September 14, 1940, when

13. The Zionist parties and organizations were as follows: the General Zionists,

Ichud, Herut, Hamizrachi, Hapoel Hadati, Chalutz Baal Melacha. The youth or-

ganizations were: Hanoar Hazioni, Zeirei Hamizrachi, Bnei Yisrael, Brit Kibbuzit,

Hashomer Hazair, Dór Chadash, Bnei Avoda, Barissia and Haboneh.

14. There were lodges of the Bnei-Brith in the foUowing towns: Szatmár-

németi, Nagyvárad, Arad Temesvár, Brassó Marosvásárhely, Nagyszalonta,—all

founded after the First World War, and shut down by the Hungarians in 1940.

15. Kelet és Nyugat Között (Az erdélyi zsidó Diáksegélyzö Kiadványa, Cluj)

(193Ó?), containing articles, essays and drawings, was the wotk of Jewish students

of the city.

ló. Sec the articles: I. Joseph Cohen, *^Seventy Years of Religious Periodicals

in Transylvania** (Hebrew)

—

Areshet, Vol. I., pp. 299-326; Nathaniel Katzburg:

^'Hebrew Periodicals in Hungary** (Hebrew)

—

Areshety Vol. I., pp. 279-298; I.

Joseph Cohen: **Hebrew Printing in Transylvania** (Hebrew)

—

Kiryat Sefer (Sivan

5718), Vol. 33, No. 111, pp. 386-403; Vol. 34, pp. 399-512; Vol. 35, pp. 98-108.

17. This bulletin appeared under various names: Hitközségi Ertesitö,** May
1935—^February 1937); "A Clujii Izr, Hitk. Havi Jelentése** (February 1937

—

January 1938); Raport Lunar (January 1938—December 1939); Jelentés (De-

cember 1939—^April 1942).
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Kadisha,^^ which, in addition to their traditional function of burylng

the dead, engaged in social welfare activities. The Jewish Women’s

Organization maintained a home fór needy children as well as an

Aged Women’s Home. An Aged Man’s Home was attached to the

Poalei 2^dek Synagogue. The Marpeh Lanefesh made itself responsible

fór the supply of kxisher food to non-Jewish hospitals from the year

1921.

Torah and Educational Institutions: Bach of the larger congre-

gations maintained a Jewish school/^ and joined hands in the main-

tenance of high schools fór boys and girls.^^ The Talmud Torah of

the Orthodox Congregation had hundreds of pupils alsó. The Mach-

zikei Torah and Sinai Societies engaged in the diffusion of religious

study among young and old. In 1934 a yeshiva named in honour

of the Chatam Sofer was established.

CuUural and Sporting Organizations: In Kolozsvár there was

the Goldmark Philharmonic Orchestra; the foundations were Iáid

fór the construction of a large Culture House, while the Haggibbor

Sporting Organization made provision fór the physical education of

Jewish youth.

Philanthropic Institutions: In 1940, prior to the cession of the

town to Hungary the two congregations established a Social Bureau

(''Szociális Ügyosztály”) the function of which was to solve the

social problems of the Jewish inhabitants. In 1927 a Jewish Hospital

the Máramaros-Sziget Chasidim; Ohel Yehuda, founded at the end of the First

World War; Chevrat Shass, founded in 1898; Avodat Kehuna, founded in 1918;

Beth Midrash Chekhov; Beth Hillel (named after Rabbi Hillel of Kolomea)

;

Beth Meir (Traian Street); Poalei Zedek (Baritziu Street), of the Jewish labourers,

to which was connected an Aged People’s Home and Loan Fund; the Great Syna-

gogue of the Sepharadi Congregation (it should be mentioned here that the name

of the synagogue does nt indicate that the congregants were of Sepharadic origin,

bút only the use of this name enabled the establishment of another synagogue by

congregants who had left the Great Orthodox Congregation). The Rabbi of this

Congregation was Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstamm, later founder of Kiryat

Sanz, in Natanya)
;
prayer houses included the following: Yitzchak, Beth Levi,

Knesset Yeheskel, Oleh Lamelech, and the Religious Workers Synagogue.

10.

Mózes Elek és Szabó Imre: Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatá

bán. Cluj, 1936.—Dr. Eisler Mátyás: Képek a kolozsvári zsidók múltjából. Kolozs-

vár, 1924.

11. The Nussach Maarav "Western Pattern” Congregation maintained a He-

brew Kindergarten.

12. The school opened its doors on September 6, 1920 and was shut down by

the Rumanian authorities in 1927. It was re-opened in 1940 and was maintained

until the Expulsion in 1944.
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Hungaríans entered Kolozsvár proclaimed in the columns of thelr

Hungarian-language newspaper Uj Kelety are and will remain

Jews,” soon began to feel the heavy hand of the Hungarians in every

sphere.^ All Jewish shopkeepers were required to open their shops

on the Sabbaths and Jewish holydays and it was only after much
eífort that this decree was voided.® The authorities interfered in the

cultural activities of the Jewish community and finally prohibited

them entirely.

Under the Forced Labour Law, twenty thousand Jews of from

eighteen to forty-eight years of age were conscripted and transported

to the Russian-German front. Only a small proportion of them re-

mained on Hungárián territory, where they were employed in the

construction of fortifications and airfields.*^

Jewish Communities

The Transylvanian Jewish communities were organized in two

territorial federations,® one Orthodox and the other a ''Western’’ or

"Germán Neologist” pattern, with offices in the town of Kolozsvár

(Az erdély-bánáti nyugati szert. Izr. Hitközségek Szövetsége; Az
Orth izr. Hitközségek Szövetsége). Frequently those two organiza-

tions United in their relations with the authorities, and to defend

their congregations and institutions in Transylvania.

To give the reader somé idea of the communal life of the Jews

of North Transylvania, we will enumerate the institutions and

organizations operating in the town of Kolozsvár.

Synagogues: In addition to the two large communities with

their Central synagogues, there were twenty smaller synagogues and
houses of prayer.® Both of the larger communities had their Chevrot

Matriculation examinations were Keld in April 1944, a few days before the Ex-
pulsion.

5. Uj Kelet, September 14, 1940.

6. The ofScer commanding the town, General Novakovich, at the request of

the writer of this article rescinded the decree.

7. Kársát Elek, Fegyvertelen álltak az aknamezkön. Dokumentumok a mun-
kaszolgálat történetéhez Magyarországon. Budapest, 1962, Vol. I-II (II, pp. 268-

269). Nagy Vilmos volt honvédelmi miniszter visszaemlékezései. Piliscsaba, 1957
(Karsai, op. cit., Vol. I, XVIII).

8. The population of North Transylvania was 146,693 in 1930 and 149,751

in 1941.

9. Synagogues: Beth Avraham (Monostor Street) ; Beth Yaacov (Kiss Street)

;

Beth Aharon (Heltai Street) ; Ezrat Israel ( Ferdinand Street) ; Ohel Moshe, of
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In Hungárián territory, close to the new frontler, were the

towns of Nagyvárad, Kolozsvár and Maros-Vásárhely. The Vienna

Award led to the abdication of Carol II and the rise of Antonescu

to power. Another result was the transfer of one hundred fifty

thousand Jews to Hungárián rule.

TJnder Hungárián Rule (1940-44)

From the very outset Hungarians made it abundantly clear to

the Jews that fór them the "liberation” of North Transylvania

implied complete subjugation. To bring this home to the Jews in

the most concrete fashion, they publicly hanged a Jew and a Ru-

manian in the town of Kolozsvár on charges of espionage fór the

Rumanians.^ Towards the end of 1940 the citizenship of the Jews

was questioned and they were required to prove that they had

acquired it prior to 1921 or that their parents had lived in Hungary

before 1851. One night in July 1941 hundreds of Jewish families

were expelled from their homes and deported as ''aliens” from North

Transylvania to Kamenetz Podolsk, where they were murdered.

The anti-Jewish legislation which was already in force in Hun-

gary was immediately applied to North Transylvania, with the result

that either Jewish-owned enterprises were nationalized or the owners

were required to employ a 'Trustee’’ who soon took over the business

entirely.^ Thousands of families lost their property and even their

source of livelihood as a result. Jews in government and public

employ were dismissed from their posts.

The Hungarians occupied Transylvania in September, the be-

ginning of the school year throughout the country. Jewish pupils,

however, were nt accepted fór the high schools, and as a result the

Jewish high schools were re-opened fór both girls and boys in the

town of Kolozsvár. New schools were established in other towns

(Szatmárnémeti).^ The Jews of Transylvania, who on the day the

2. The name of the Jew was Wurczel. Somé time later another three Jews,

Rosenfeld, aged 30, of Kolozsvár; Fisch, aged twenty-six, of Técsö; and a third,

whose name is nt known to me, were executed on the charge of escaping from a

labour camp.

3. Szombatfalvy, George, Le bilan social de la lói sur les Juifs, Társadalomtu-

domány, Budapest, vol. xx, 1940 No. 1. Az 1938. évi te. Az 1939. évi te.

4. Hóman Bálint, the Hungárián Minister of Edueation, reeeived a Jewish del-

egation in Kolozsvár on Oetober 8, 1940; the latter obtained from him permission

to open loeal Jewish high sehools whieh provided fór seven hundred ehildren.
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By M. Carmilly-Weinherger

TRANSYLVANIA has known many vicissitudes in the course

of its history bút the events which took piacé during the years

1918 and 1940 were to prove fateful fór the Jews living in that region.

The year 1918, in which the First World War came to an end,

marks the beginning of a new period in the annals of the Jews of

Transylvania, who íirst settled in this region in the sixteenth cen-

tury.^ In that year Transylvanian Jews declared their Jewish nation-

ality, organized themselves as ‘'a Jewish national minority’’ and as

such endeavoured to develop their existence under the new Rumanian

régimé. The Rumanian authorities, because of their hostility towards

the Hungarians, whose strength they wished to undermine, welcomed

the national organization of the Jews.

The Vienna Dectston: August 30, 1940

The territorial demands made by the Soviet Union upon Ru-

mania (June 26, 1940) constituted the prelude to developments in

this part of the world. Russia insisted that Rumania cede to her

Bessarabia and Northern Bukowina. Carol II, King of Rumania,

accepted Stalin’s ultimátum and ceded these territories. Bút both

the Bulgarians and the Hungarians alsó had territorial pretensions

aífecting Rumania, as a result of the peace treaties signed at the end

of the First World War. The Hungarians were particularly insistent

because of their losses as a result of the disintegration of the Austro-

Hungarian Monarchy in 1918. These icluded Transylvania, which fór

many generations had been a boné of contention between Hungary

and Rumania. Under the Vienna Award of August 30, 1940 Tran-

sylvania was partitioned, and the northern districts, with a population

of 2.5 millión, were restored to Hungary.

1, See my article in Jewish Studies in Memory of Professor Yechiel Mrkhal
Hacohen Gutman, Budapest 1946, pp. 283-296.
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in the momentous task of nation-building. The fírst among these

was Aaron Winkler, who started out on foot from Budapest imme-

diately after the war and reached Jaflfa in February 1919. There he

became the manager of numerous construction projects, among them

the rebuilding of the Jericho-Jerusalem road damaged by the earth-

quake of 1927. He was followed by the Szatmári brothers (later

called Sodmoria) from the small Transylvanian town of Entradam

in the early 1920^s together with Béla Szívós (later Etán) and István

Török; in the early 1930’s they were joined by Moshe Noszin. These

Transylvanian engineers began their pioneering work in Palestine as

laborers in the field of terrace-construction and road-building, bút

in time succeeded in applying their engineering skill in every phase

of land construction as planners and supervisors contributing a vitally

needed commodity during that period.

These were the beginnings of the Transylvanian aliyah which

gained momentum during the 1930’s and reached its peak before the

outbreak of World War II. With the reannexation of Transylvania

to Hungary, the Transylvanian Jewish National Association ceased

to exist. Zionist activities were curtailed; much of the organizational

activity was carried on underground. The second World War ter-

minated the movement engendered by the first.

While World War II, the Nazi holocaust, swept away the last

vestiges of an active, vitai organization, Transylvanian Zionism did

nt pass from the pages of Jewish history without having left an

indelible positive mark. It was due to that vibrant movement that

Transylvanian Jewry was reclaimed from the morass of assimilation;

that via the road of a Jewish cultural renaissance effected by Zionism

thousands of Transyvanian Jewish youths found the path to the

Jewish Homeland foiling to somé extent the Hitlerian ^'final solu-

tion.’^ During the two decades of its existence, Zionism in Transyl-

vania penetrated every facet of Jewish life reshaping, reorienting

the entire structure of that Jewish community. At the conclusion

of the war, the survivors from Transylvania made up a substantial

part of the chalutzim who reached the shores of the new Jewish

State and greatly contributed to its defense and to the establishment

of its national institutions.
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movement, Rabbi Glasner’s eloquent voice was unique among the

Orthodox in ringing out fór the promotion of the idea. There were

other Orthodox rabbis who supported the movement by written or

spoken word, bút theirs was a road of caution and often of retreat

when faced with opposition from their Orthodox colleagues or con-

stituents—a nt infrequent occurence. Rabbi Glasner, however, stood

íirm by his ideál. In 1920, he published his views on Zionism and its

reconciliation with religion in a pamphlet entitled, Dér Xionismus

und seine Nehenerscheinungen im Lichte dér Religion. His outstand-

ing personality and scholarship gained such prestige fór Zionism

among the Orthodox Jews of Transylvania that even his '*dangerous’’

stand as proponent of Zionism did nt diminish his stature as a

religious leader, and, when the Transylvanian Jewish National Asso-

ciation was formed, the majority of the Orthodox Jewish con-

gregations of Transylvania joined it under the impact of Rabbi

Glasner’s powerful persuasion. Since the Orthodox congregations

had a dominant position in the life of Transylvanian Jewry,—cities

like Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, were important

religious educational centers—this was a most significant move in

enhancing the political and internál power of the Association and

in assuring the success of the Zionist movement. Rabbi Glasner

became one of the leaders of the Mizrachi movement, traveling ex-

tensively to gain support fór it. In 1921, he was the Mizrachi delegate

to the XXIIth Zionist Congress in Karlsbad. In 1923 he left Tran-

sylvania fór Jerusalem where he continued his work fór the Mizrachi

till his death in 1925.

Dr. Nissan Kahan, the dominant figure of Hungárián Zionism,

alsó hailed from Transylvania. Already as a secondary school student

in Beszterce he founded "Ivria” student association, which had the

first Zionist institution in all of Hungary. In 1904, at his initiative

the Makkabea student association was founded in Budapest—the

father institution of Hungárián Zionism. Similarly, the young Tran-

sylvanian Zionists—^Dr. Theodor Fischer from Gyulafehévár, Dr.

Chaim Weissburg, Dr. Joseph Fischer from Kolozsvár, Dr. Illés Blank

from Máramarossziget, Ern Vermes from Temesvár, and many
others—who, besides their valuable work fór the Transylvanian Zi-

onist movement, were the leaders of early Hungárián Zionism.

During the early years of the Third Aliyah, when the founda-

tions of the Jewish State were Iáid in Palestine, a number of young

engineers from Transylvania emigrated to Palestine to participate
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was established at Dr. Weissburg’s initiative. Duríng the same year,

plans fór the building of a garden city, called '"Tzur Shalom,” in

the proximity of Haifa bay were drawn up and 6,000 dunam of

building land was purchased fór the purpose by a group of Transyl-

vanian Zionists from the American Zion Commonwealth settlement

company.

The list of names of delegates representing this region at the

various Zionist Congresses, serves as additional evidence of the vigor

and extent of Zionist activity in Transylvania. At somé congresses

no less than fourteen delegates represented the 300,000 Jews of

Transylvania. The number of shekalim sold in Transylvania bears

out this observation. While in the Hebrew calendar year of 5688

(1928) there were 5,719 shekalim sold in Transylvania, in Hungary

(Jewish population: 500,000), in the same year there were only

3,000 shekalim sold; in the year 5697 (1937) in Transylvania 11,105

shekalim sold ,while in Hungary 6,044 and in Old Rumania 5,000

shekalim; in the year 5698 (1938) in Transylvania 10,199 shekalim

sold; in Hungary—4,650 shekalim; in Old Rumania—6,500

shekalim.

The growth of Zionism in Transylvania between the two world

wars was, as evidenced by the foregoing, quite phenomenal in its

intensity and scope, especially in the light of Zionist activities in the

region prior to World War I which consisted of nt more than two

youth associations
—

"Ezra” and "Kadima”—^with a membership of

less than 120 shekel-payers. Yet, the Zionist idea was nt entirely

un-championed in Transylvania during the years which preceded

its political oragnization in the form of the Transylvanian Jewish

National Association in 1918. One is only to recall that the delegate

from Hungary to the first Zionist Congress in Basel in 1897 was

Dr. János Rónay, a Transylvanian lawyer from Balázsfalva, who
later became the first president of the Hungárián Zionist Association

in Budapest. Already in 1875, in his doctoral dissertation, Dr. Rónay

dealt with the problem of Cosmopolitism and Nationalism with

Special Regard to the Vre%ent Conditions of Jewry, and after the

appearance of Theodor HerzEs Judenstaat in 1894, Rónay began a

correspondence with the great Zionist leader which culminated in

Rónay^s role as one of the founders of Hungárián Zionism.

One of the outstanding champions of the Zionist cause among

the leaders of Orthodox Jewry was a Transylvanian religious leader.

Rabbi Moshe Glasner of Kolozsvár. From the inception of the Zionist
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1937 the different youth organizations set up the "Union of Jewish

Youth of Transylvania,” a Central organization, the chief institution

of which was the "Yom Hanoar” (Youth Day), convened once a

year. The "Schomer” movement established a branch in Transylvania

in the early 1920’s which developed int the "Schomrim” and

"Schomrot” during its later cycle of development. WIZO had a

formidable organization established in 1927 which grew to fifty

seven branches by 1938 and a membership of 5,000. It provided a

considerable quota fór the maintenance of the WIZO institution

in Palestine.

All these different organizations were united under the Central

confederation of the Transylvanian Jewish National Association. In

August 29, 1921 the Rumanian government granted the charter of

the Association. On the basis of the charter, the Association’s oflicial

functions extended, among others, to "participation in work directed

to the construction of the Palestinian Jewish State and in every work

connected with this generál act.” In addition, it strove "fór the

establishment of a religious modern school system in the Jewish na-

tional spirit which will enable the Jewish residents of Transylvania

and Bánát, to acquire the Hebrew language as their language of

communication.” The charter recognized the Transylvanian Jewish

National Association as the political representative of the Jewish

minority; its functions, however, did no textend to Rumania proper

and to Bessarabia. (In Bukovina the Jews were recognized as a na-

tional minority, besides the Germans and Rumanians, already before

World War I).

On the tenth annual national conference it was decided to

transfer the headquarters of the Association from Cluj to Timisoara.

In 1933, at the annual conference, the Youth Department was

formed under the direction of the Executive and of the "Tarbut”

School Association. At this conference, a branch of the "Brit Ivrit

Olamit"’ of Transylvania was alsó formed.

A Center fór Culture attached to the Association began activity

in 1938, publishing, in Hungárián, Dr. Alex Bein’s book, TLtonhm

and its Work; pamphlets by N. Bistritzky on the Youth Movement

and by Dr. S. Goldenmann on Jewish Economy.

In 1924, a number of Transylvanian Zionists, under the leader-

ship of Dr. Chaim Weissburg, set up a Transylvanian colony in the

Érnek, called Kfar Gideon, which was based on a individuálist

system; in 1925, the first Hungárián Jewish kibbutz, Kvutzat Tál,
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(Nagyvárad), *'Kiryat Sepher’^ (Lúgos), "The Zionist Library’’

(Temesvár), publishing companies were founded to publish Zionist

books and pamhplets.

These publications reflected the mood of Transylvanian Jewry

during the post World War I period. The outpouring of periodical

literature corresponded to the upsurge of nationalistic sentiment

likewise evident in the establishment of an evergrowing number

of Zionist parties and local Zionist groups. At the time of the for-

mation of the Transylvanian Jewish National Association, a Central

Office in Cluj and ten provinciái offices were opened, as well as a

Palestine Office and a local Office fór the Jewish National Fund was

established. Later fund raising fór Keren Hayesod began. In 1920,

the first Jewish sport association, "Hagibor,” was founded in Cluj-

Kolozsvár, followed by the "Hakinor” music club, "Hazamir” He-

brew song club (Timisoara), "Goldmark” (Cluj), "Kadima” boys

scout divisions and "Ivria,” an association fór the advancement of

Hebrew langugae and literature, at Oradea Maré and Bistrita (Besz-

terce) .

Among the youth organizations, one of the oldest was "Ezra’’;

"Little Ezra” fór the younger and "Big Ezra’" fór the older high

school students, while "Barissia” served youth about high school age

and "Aviva” was the association of young girls. Later, the younger

students were organized in the "Habonim’’ movement. The Mizrachi

movement had great importance in Transylvania because of the high

concentration of religious Jews in the region. The youth branch of

the Mizrachi was the "Tzeire Mizrachi,’’ later organized in the Brit

Hanoar Hamizrachi. Under the auspices of Mizrachi operated the

Mizrachi workcrs’ party "Poel Hadati.” Besides the General Zionists

organization, there were several Zionist workers’ parties, most notable

among them was the "Brit Kibbutzit” with its sudivisions of "Dór

Chadash,’^ "B’nei Avoda” and "Hashomer Hatzair.” The "Chalutz

jBlaal Melacha” was the association of craftsmen belonging to the

General Zionists movement. The Revisionist movement was quite

small in Transylvania; its "Brit Trumpeldor,” together with "Hanoar

Hatzioni,” "Young WIZO,” "Gordonia,” "Tora Umelacha” and

the "B’nei Israel” Students Union were youth associations that sprung

out of the soil of intensive chalutz training and preparation fór

aliyah during the laté 1930’s prior to the outbreak of World War 11.

All other youth organizations maintained training centers fór chalu-

tzim under the control of the Palestine Office of Transylvania. In
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vania. Within two years of its establishment, the "Tarbut-gym-

nasium,” as it was called, combined the two original branches—

a

boys’ and a giris’ institution of four classes each—^into one school of

eight classes containing the two lower classes of a teachers training

college. It became the Transylvanian center of Hebraization with

an enrollment of 720 students who studied Talmud, Hebrew lit-

erature, Bibié, Jewish history as well as the usual secular subjects

—

all in Hebrew. At its inception, the instruction was mainly in Hun-
gárián, bút at this school too, during a five-year transition period,

Hebrew gradually replaced Hungárián. The director of the institution

was Antal Mark, an outstanding educator.

In time, the Tarbut Educational Association extended its field

of influence alsó to include the youth in trade schools. It provided fór

them classes in Jewish culture and Hebrew language eleven hours

weekly. In addition, a business school, lower- and higher girls schools

with Jewish cultural curricula were founded at Timisoara.

In order to staff the wide-ranging educational institutions

rapidly springing up in the climate of Jewish national renaissance,

in 1921 a Hebrew Teachers Institute was opened at Cluj. The Insti-

tute oífered subjects to correspond to the various levels of instruction:

besides classes in generál teaching methods there was the study

of Talmud, Bibié, Hebrew and Arabic languages, modern- and

medieval Hebrew literature. The language of instruction, with the

exception of classes in natural Sciences, was Hebrew.

The Zionist and pro-Zionist press was the second significant

avenue in the reeducation of Transylvanian Jewry to a new
awareness of Jewish values. The major Zionist organ was Uj

Kelet (New East), a Hungárián language weekly published at Cluj

under the editorship of Ern Márton. In August 1920 it was trans-

formed int a daily and in January 1925 began issuing an illustrated

literary supplement devoted exclusively to the publication of pro-

paganda matéria! on behalf of Palestine funds. Uj Kor-Neue Xeit

(New Age), a bi-lingual, Hungarian-German weekly appeared at

Timisoara; Uj Élet (New Life) at Dés; Mizrachi and later Népünk
(Our Nation), published by Mizrachi at Oradea Maré; Ifjú Kelet

(Young East) , a youth periodical edited by Oszkár Fuerst, at Timi-

soara. The Revisionist movement published: T^sidó Állam (Jewish

State), Aviva-Barissia

—

Noar (Youth); the Shomrim

—

Haderech

(The Way) ; Tzeire Hamizrachi

—

Darkenu (Our Way). The "Ka-

dima,” "Pharos,’’ 'Traternitas,” ^'Noar,” (Kolozsvár), "Renaissance”
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portant representative role in the Rumanian Parliament, the triple

organization of Jewry became obsolete: nt one of them could repre-

sent all of Transyvania’s Jewry. This neccssitated their representation

under the auspices of the Transylvanian Jewish National Association.

This move marked a historically and ideologically significant

turning point in the life of Transylvanian Jewry in particular and

in the history of Zionist strivings in that area in generál, since it

indirectly reduced the traditional opposition to Zionism from the

two extreme Jewish camps. The ultra-Orthodox Hassidim had vio-

lently opposed political Zionism as a heretic denial of Messianic hope

in the ingathering of exiles and a return to Zion at a divinely

appointed hour, while the Neolog '"liberal” assimilationist element had

fought Zionism as the enemy of their Hungary-based nationalist

sentiments and aspirations. Now they were, fór the first time, at

least politically, united under the banner of a Jewish national or-

ganization. The leaders of this organization were primarily Zionists

and immediately after its establishment undertook the task of

steering the Association toward a Zionist goal. To accomplish this, a

Jewish cultural reeducation of a Hungarian-culture-oriented Jewish

population had to be achieved. Thus, besides serving as the rep-

resentative political organ, the Transylvanian Jewish National Asso-

ciation accomplished a far more vitai mission—by eífecting their

cultural reeducation it brought about the cultural renaissance of

Transylvanian Jews.

The two most important instruments of this cultural renaissance

were the Tarbut Educational Association and the Zionist press. The

Tarbut Educational Association, founded in September 1920, set up

aduit education classes in Hebrew language instruction, Hebrew

kindergartens and Jewish elementary schools with a standard cur-

riculum in 32 Transylvanian towns. In order to comply with a

ruling of the Rumanian Ministry of Education according to which

instruction in Jewish schools had to be either in Rumanian or in

Hebrew, a uniform curriculum was set up to allow fór a gradual

introduction of Hebrew during a period of five years entirely re-

placing the native Hungárián tongue of pupils. In two Jewish

lyceums, one at Oradea Maré (Nagyvárad) and one at Timisoara

(Temesvár) (with 960 students) Hebrew language and literature

were compulsory subjects. A Hebrew secondary school at Cluj soon

developed int the best and largest secondary school in all Transyl-
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outside of Budapest, in all of Greater Hungary, and where the post-

war political and social conditions made such an organization highly

expedient.

The 300,000 Jews of Transylvania were legally and physically

vulnerable in the face of revolutionary disorders during the after-

math of the war. Disillusioned peasants, unemployed factory workers,

starving, demoralized soldiers returning in defeat from the battle-

fields—all joined in rioting directed in most places against the Jews

of the provincia! towns. Hungárián police power or political authority

was virtually non-existent. The army was demobilized and the gov-

ernment in chaos after the forced abdication of the king. Int this

power-vacuum marched the Rumanian army in the fali of 1918 and

further contributed to the generál panic and anti-Jewish resentment

which culminated in the pogrom of Farkas-Asszó in which twenty-six

Jews were killed. The various National Councils in operation Ru-

manian, Hungárián, Saxon—^were pre-occupied with their own aflfairs

and would furthermore nt endanger their own position—^losing the

confidence of their constituents—by rising to the defense of the

Jews. No voice was raised against the atrocities.

At the initiation of Zionist-minded Jewish youth, Jewish na-

tional guard units were formed, consisting, in most part, of armed

Jewish veterans fór the protection of the remaining Jewish commu-
nities. Until March of 1919, the ''Zionist Guards,” as they were

popularly named, were the only organized police force bringing back

law and order to the countryside.

The political organization of the Jews of Transylvania took piacé

simultaneously. On November 20, 1918, a Jewish mass meeting was

held at Kolozsvár (Cluj), a Jewish natitonalist demonstration. The

outcome of this meeting was the formation of the Jewish National

Association of Transylvania with Dr. Theodor Fischer as its president

and Dr. Chaim Weissburg as its secretary. The Association set up an

inner Actions Committee to draw up a program of objectives fór the

organization and a wider Actions Committee to shoulder the task of

consolidating all Transylvanian Jewish groups int a unified active

national body.

Transylvanian Jewry had been divided int three different re-

ligious congregations : Orthodox, Neolog and Status Quo. With the

establishment of National Councils, and especially after the attach-

ment of Transylvania to Old Rumania, when these assumed an im-
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By Lívia Bitton

Herbert Lehman College, New York

WORLD War I marked the end of an éra and the birth of a

new order. The collapse of the Austro-Hungarian Monarchy

stirred to life the aspirations of national minorities and resulted in

the recognition of their claim to self-determination. Out of the ashes

of pre-war Europe’s Jewish assimilation the spark of Jewish nation-

alism was ignited: a process of Jewish national re-identification and

cultural re-orientation began—a new interest in the Zionist idea was

kindled.

The end of the war, the revolutionary birth-pangs of the new
order, the news of the Balfour Declaration, a new upsurge of anti-

Semitism—all these were contributing factors, negative and positive,

to the awakening of Jewish nationalism and the birth of an organized

Zionist movement in the midst of Central European Jewry. Especial-

ly were these factors keenly felt, and therefore clearly determining,

in the Succession States of the Monarchy—in Czechoslovakia, Yugo-

slavia and Transylvania, where the particular national minorities had

rapidly organized themselves int national bodies and had formed

National Councils yet prior to the termination of the war and the

establishment of the Succession States. The Jews of these territories,

previously listed as of Magyar nationality, faced the task of national

re-identiíication. At this critical moment, a wave of anti-Jewish

sentiment followed by attacks on Jewish life and property forced

the renunciation of the assimilationist dream on one hand, and on the

other, the news of the Balfour Declaration together with a Zionist

revival among the home-coming Jewish prisoners of war precipitated

a positive response to the Jewish national idea. Thus, instead of po-

litically aligning themselves with the dominant majority in the occu-

pied territories, the Jews formed their own nationality-minority

associations with Jewish national aspirations, with a Jewish national

program and rights of self-determination.

Nowhere was this Jewish national awakening more vigorous

and more rapidly channeled int a formai political organization, than

in Transylvania where there was the highest concentration of Jews,
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was set up in Szatmár and one in Marosvásárhely, each with four

classes.

The Jewish communities were nt deflected from any eflfort to

ensure suitable education fór the thousands of children, despite all

the difficulties in the life of Transylvanian Jewry under the anti-

Semitic Hungárián rule.

Everything ended with the tragic liquidation of Hungárián

Jewry. All that they had created over the years—educational and

social institution, schools and yeshivot, hospitals and financial insti-

tutions—all was destroyed within one month.

During the month of April 1944 the pupils of the secondary

schools (eláss 8) were going through their final examinations.

Children and teachers wore on their breast the yellow Magén Dávid

badge. They wore it in pride and in the hope of putting their gradua-

tion certificates to good use. Bút certificates and hopes were lost

together with children and teachers in the death camps of Europe.

Only a very few remained alive, most of them now living in Israel

and in the United States.

17. The following are the teachers who worked devotedly and with en-

thusaism fór the education of the young generation in the two schools: Dr. Endre

Bach, later the director; (now in Israel) Janka Winkler-Rosenfeld, martyred;

Dr. György Goitein, assistant director, martyred; Sara Blum-Liebermann; Shmuel
(Samu)Bráver; Dr. Magda Banki-Farkas; Magda Brecher-Ferdinánd; Anna
Steiner-Fischhoíf; Rabbi Dr. Dávid (Dezs) Fried, martyred; Béla Gábor, now
in Hungary; Dr. Magda (Magdolna) Gönczi, martyred; Dr. András Gráf,

martyred; Andor Grosz; János Gyémánt; András Hirsch; Rabbi Hermann Hirsch,

now in Israel; Rabbi Eliahu Klein, now in Israel; Anna Sohr-Klein, martyred;

Dr. László Knöpfler (now in Hungary)
; Jen Landau, died in Israel; József Löbl;

Dezs Lázár, martyred; Salvator A. Lax, now in Israel; Dr. Gizella Deutsch-Marton,

now in Israel; Sándor Ornstein; Magda Hellmann-Öhlmacher; Katalin Gergely-

Semlyén, martyred; Endre Róbert; Dr. Lenke Steiner, martyred; Vilma Markovics-

Szabó; Bella Wald, martyred; Rabbi Dr. Moshe (Mózes) Weinberger-Carmilly,

now Professor at the Yeshiva University in New York; Lenke Weiss, martyred;

Matild Wiesel (now in Cluj); Kornélia Weisz-Zuckermann (now in Cluj); Vilmos

Fischer (now in Cluj); Dr. Bella Krausz-Bródi; Dr. Ágnes Auslánder-Hirsch (now

in Cluj); Dr. Arthur Reiter, martyred; Dr. Eugen (Jen) Weisz and Dr. Lajos

Márton. The last two were secretaries of the schools and are both now in

Israel.

18. During the interim period the author of this article directed the schools.
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hundred Jewish teachers applied fór positions in the new schools,

which evidences the serious position of Jewih teachers in Hungary,

deprived of opportunity to work by the hostile policy of the author-

ities.^^ The two new schools provided places nt only fór children

from Kolozsvár bút alsó from other areas of Transylvania.

The following figures show how the schools developed:

Year Boys Girls Totál

1940/41 335 297 632

1941/42 407 378 785

1942/43 446 428 874

Of the above numbers, 1 5 percent came from outside Kolozsvár.

Among main subjects in the curriculum were literature (Hungárián)

,

generál history, Jewish history, geography, Hebrew, Latin, French,

Germán, sociology, philosophy, chemistry, physics, mathematics, bi-

ology. Attached to the schools were the Haim Nachman Bialik Club

and the Hebrew Club, in which the students extended their knowl-

edge of the history of our people, Hebrew literature and language.

All the students took part in religious Services every Sabbath,

the students themselves conducting the Services. A "Student Calen-

dar’" was published, edited by two of the teachers, containing literary

matéria!, which was distributed to Jewish school-children all over

Hungary.^^

Examination results at the schools were satisfactory. In the year

1942-43, fór example, 149 students out of the totál of 874 were

marked excellent in all subjects, and 356 were marked good. The

schools gained high reputation alsó in the non-Jewish population.

Official inspection (which was strict and meticulous) could find no

fault in the work of these two Jewish high schools. In spite of all

this they met with constant difíiculties in connection with the build-

ings and equipment.

Further troubles resulted from the mobilization of teachers fór

forced labour, from which a number of them never returned.^^ The

director, Antal Mark, one of the best pedagogues in Hungary, died

in 1942. He was succeeded by Dr. Endre Bach.^^ The assistant di-

rector was Dr. G. Goitein, who died a martyr’s death in Auschwitz.

In addition to these two secondary schools in Kolozsvár, one

15. Szombatfalvi György, **Judengesetz und Schul-wesen in Ungam,” Journal

de la Société Hongroise de Statisque, Budapest, Vol. 17, No. 4, p. 387.

16. The editors were Rabbi Dr. Dávid (Dezs) Éried (martyred) and Béla

Gábor (now in Budapest).
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lem through the setting up of secondary schools fór boys and girls.

The architect of the Hungárián anti-Semitic policy in education was

the Minister of Education, Bálint Homan, who more than once

declared that the Jews constituted a stumbling-block in the path

of improvement in the life of the Hungárián farmer and that it

was therefore necessary to hinder the Jews’ cultural development.^^

In his opinion it was necessary to extend the numerus clausus law,

enacted in 1920 (at the universities) to secondary schools too, so

as to limit the number of Jewish students in them to three percent

of the non-Jewish numbers.

Bálint Homan visited Kolozsvár on October 8, 1940, and re-

ceived a delegation from the two local Jewish communities, headed

by the writer of this article.^^ I described to him the serious situation

created by application of the law of "numerus clausus” and reminded

him that the Transylvanian Jews had fór generations carried the

flag of Hungárián culture. And now, their recompense: their chil-

dren were to be expelled from the Hungárián public schools. My
request was that we should be given permission to establish two

secondary schools where Jewish children (boys and girls) could be

taught by Jewish teachers. He countered this by proposing that

"parallel classes,” a sort of "ghetto classes,” should be opened in the

public schools, with separate entrances to the buildings. The delega-

tion rejected this proposal.^^ In the end, permission was given fór the

opening of government-recognized Jewish high schools.

After preparations that took less than four weeks, on November

3, 1940, two secondary schools were opened in Kolozsvár, one fór

boys and one fór girls, directed respectively by Antal Mark andjanka

Winkler, who had previously headed the Jewish high schools in Cluj

that had been closed by the Rumanian authorities in 1927, Over two

12. See István Király, A magyar reakció iskolapolitikája, “Társadalmi Szemle,”

Budapest, Apr. 1946, pp. 280-286; Randolph L. Braham, T/^e Hungárián Jewish
Catastrophe, New York, 1962, p. 49, No. 582.

13. Members of the delegation were: Chief Rabbi Dr. Moshe Weinberger
(Carmilly)

; Dr. Joseph Fisher, president of the Jewish community; Antal Mark,
former director of the “Tarbut” school; and the chairmen of the education
committees of the two Jewish communities. Gyula Klein (martyred) and Jacob
Solomon.

14. On the history of the Jewish secondary high schools in Kolozsvár see:

Mózes Weinberger, Antal Márk, Emlékkönyv, Kolozsvár, 1943, p. 32; A kolozsvári

zsidó gimnáziumok Évkönyve az 1940-41, iskolai évrl Kolozsvár, p. 9; A kolozs-

vári izraelita koedukációs Gimnázium Évkönyve az 1941-42, 1942-43. tanévrl,
Kolozsvár, 1942-1943.
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in religious and Hebrew subjects. Jewish pupils in the public schools

(elementary and secondary) were nt obliged to take the ''religious

instruction” that was provided by the Jewish communities.

Great effort was made by rabbis and teachers to persuade these

children in particular to jóin in the religious lessons, this being the

only way they could obtain any sort of Jewish education.^^

Such was the State of education fór Jewish students during a

period of twenty years in that part of the world.

(c) 1940-1944

By the Vienna agreement (in 1940) between the Italian and

Germán Foreign Ministers, Ciano and Ribbentrop, Transylvania was

divided int two. The Southern part remained in the hands of the

Rumanians. With the entry of the Hungarians in 1940 int the

northern part a tragic turn was taken in the history of Transylvanian

Jewry. The íirst to feel the anti-Semitic policy of Hungary were

the schoolchildren. (The Jewish schools in the Southern towns, Timi-

soara and Arad, which remained in Rumanian possession, continued

in being until closed by a new régimé in Rumania.)

The annexation came int eífect in September 1940, when the

schools in the entire country were opened, Among the íirst notices

to appear in Northern Transylvania was the decree that only three

Jpercent of the Jewish children would be accepted in the public

schools above elementary leveL (No limits were placed on the

elementary schools.) Nevertheless, the number of Jewish pupils in-

creased considerably, since in Hungary schooling was compulsory

beginning with the six-year olds while in Rumania it started only

from the age of seven. At that time secondary schools were to be

found only in Oradea Maré (Nagyvárad), the one named fór Dr. L.

Kecskeméti, and a junior high school belonging to the Orthodox

community. In that city, therefore, no great disruption followed

on the edict. It was different in the other towns, which had no

institutions of higher learning. Thousands of children were suddenly

left without access to secondary education, among them hundreds

who were to have completed their studies that year.

On the initiative of the writer of this article, all forces in Kolozs-

vár were mobilized to íind a solution to the grave educational prob-

11. These lessons were given in Rumanian, as required by the authorities.
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1920 and 1939.® The two Jewish high schools in Cluj were closed in

1927. The teachers were dispersed and the pupils forced to continue

their studies in Rumanian public schools. They were nt accepted

in the schools maintained by the Churches. A Catholic school, fór

instance, was nt permitted to take in a pupil of the Reformed or

Unitarian denomination, nt to mention one who was Jewish, who

even without explicit prohibition would nt have been accepted.

The most serious problem fór the Jewish elementary schools was to

find new teachers. The Public Teachers Institutions did nt take in

Jewish students. (These might perhaps have been able to complete

their Hebrew subjects through priváté studies and so be trained and

qualified fór Jewish schools.) The Government alsó rejected the

proposal of the Union of the Jewish Communities in Transylvania

that the Teachers Institutions in Cluj (Kolozsvár) provide a special

course in Jewish subjects fór a certain number of Jewish students.

There were about twenty Jewish elementary schools in existence in

Transylvania during this period of time and they suífered severely

from a lack of suitable teachers.

Regrettably, we have no data concerning the number of chil-

dren in these schools.®

A main problem in the Jewish elementary schools established in

Transylvania during this period was the lack of suitable textbooks

too.

The Jewish elementary schools in generál had a uniform cur-

riculum.^® This was nt so with the secondary schools, which each

had its own curriculum in accordance with the political colouring

of the particular community, this determining the lines of instruction

8. Dr. Andreas Rónai, Herrschaftswechsel in Siebenbürgen (Magyar Történelmi

Társulat), Budapest, 1940, p. 237.

9. We have data concerning the Jewish elementary schools in Kolozsvár:

That of the Orthodox community was founded in 1875 with 40 pupils and

two teachers; in 1881 it had three teachers; in 1925 pupils (boys only) numbered

about 500, in eight classes; in the year 1908-9 an elementary school fór girls

was established; the director of both these schools was Benjámin Buchsbaum, suc-

ceeded by Árpád Bihari. The other community in Kolozsvár maintained a school

fór boys and girls from 1903 until the expulsion in 1944. It began with 32 pupils

and in 1944 had 250 in four classes. Attached to it was a kindergarten of two

classes. Its director was Ben Zádor, followed by Lajos Freu, who died a martyr’s

death.

10. The only diflíerence was in the number of hours devoted to the Hebrew
language. Somé of the schools had classes in which Hebrew was the only language

of instruction.
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and its culture. Fór the same reason the Rumanian Government did

nt object to Hebrew as the language of instruction in Jewish schoois,

Controversy árosé within somé communities on this question of lan-

guage of instruction, a section of the people finding itself unable to

being cut away from the Hungárián culture in which it had fór

generations been raised. The new Jewish institutions of learning that

used Hungárián as their language met with opposition from the

Rumanians, who tried to silence them. It may be said that this period

was characterized by the struggle over the question of the language

of instruction in the Jewish schoois and over the question of the

granting or withholding of *'oflSlcial recognition’’ in connection with

the priváté schoois.

Five new secondary schoois were added to the already existing

Jewish educational networkiln Timisoara (Temesvár) a Lyceum
was established (a secondary school of eight classes fór boys and

eight classes fór girls, and a commercial high school of four classes,

each of these with dormitories). In Oradea Maré (Nagyvárad) there

was already a high school of four classes that had been set up in

1888-89 under the auspices of the Orthodox Jewish community.

With the change of régimé in 1918, the Progressive community in

that city (Congresszusi Izraelita Hitközség), under the spiritual

leadership of Rabbi Dr. Lipót Kecskeméti,^ decided to establish a

secondary school in which the language of instruction would be

Hungárián, fór which reason it incurred the disfavour of the Ru-

manian authorities during the whole time of its existence. The Jewish

communities in Cluj (Kolozsvár) opened secondary schoois in 1920,

and these alsó were subjected to interference on the part of the au-

thorities since, although their principal languages were Hebrew and

Rumanian, Hungárián was kept up as an additional language. There

were instances of teachers being disqualified fór "inadequate training”

or fór weakness in the Rumanian language. People of foreign na-

tionality were nt granted licences to teach. Such diflSculties were

pút in the way nt only of Jewish schoois bút alsó of educational

institutions maintained by the various Churches.

At the time of the Rumanian annexation of Transylvania there

were about 4,000 Hungárián schoois (elementary and secondary) in

the area, of which 363 secondary schoois were shut down between

7. He served as Chief Rabbi of Oradea Maré fór 40 years (1896-1936).

He published books in the field of Bibié research.

271



M. CARMILLY-WEINBERGER

had to Write on the Sabbath. Children of limited means were ex-

empted írom paying fees.

A Jewish secondary school ("Polgári”) was established in

Oradea Maré in the year 1888-89. Mostly, however, the pupils con-

tinued their studies (when they did continue them) in the public

secondary schools or in priváté establishments (which in the main

belonged to the Christian denominations) . The Jewish elementary

and Talmud Torah schools were maintained from the proceeds of

taxes levied by the communities, Shehita (ritual slaughter) fees and,

as from the end of the 19th century, an Education Fund set up by

the Union of the Jewish Communities in Hungary.® This period

ended in 1918. By the Treaties of Versailles and Trianon, Transyl-

vania was made part of Rumania, which brought about a funda-

mental change in all aspects of Jewish life in the area.

(b) 1919-1940

A turn in the direction of education was taken with the rise

of the Zionist movement in Transylvania.® It was decided to establish

Jewish schools in the spirit of Zionism. The Rumanian authorities,

on their part, who looked favourably on the separate political or-

ganization of the Jews, made no objection to Jewish educational

institutions, their motive being to disassociate the Jewish population

from the Hungarians. The Rumanians wished to weaken the in-

fluence of Hungárián culture, which was carried largely by the

Jews, who in the earlier period had absorbed the Hungárián language

Maré (Nagy Várad), Álba lulia (Gyulafehérvár), Aiud (Nagy-Enyed) ,
Beclean

(Betlehen), Brasov (Brassó), Turda (Torda), Timisoara (Temesvár), Targu

Mures (Maros Vásárhely), Médiás (Medgyes), Satu Maré (Szatmár), Salonta

(Nagy Szalonra), Cluj (Kolozsvár). In the city of Fagaras (Fogaras) , '*Conzessio-

nierte Freischule** was established in 1840. A Talmud Torah was to be found

in the following places: Arad, Beclean, Déva, Huedin (Bánfi Hunyad), Valea lui

Mihai (Érmihályfalva)
, Turda, Timisoara, Targu Mures, Satu Maré, Cluj. There

were Yes,hivat in: Oradea Maré, Targu Mures, Sacueni (Székelyhid) , Satu Maré,

Margittá, Cluj, Simleul Silvaniei (Szilagysomlyó) , Carei-Mare (Nagy-Károly)

,

Halmeu, (Halmi), Huedin (B. Hunyad), Sighetul-Marmatiei (M. Sziget), Baia

Maré (Nagybánya )

.

5. **Országos Iskola-alap.”

6. The first in Transylvania Jewry to support Zionism in the Herzl period

was the lawyer, Dr. János Rónai, who lived in Blaj (Balázsfalva) and already

in 1875 had published the pamphlet Kozmapalitizmus és ndciandlizmus a zsidósdg

jelenlegi dlldsdra (Cosmopolitism and Nationalism in the Present Position of

the Jews) and alsó Xion und Ungarn (Zion and Hungary) Balázsfalva, 1897.

He corresponded with Th. Herzl, M. Nordau and Martin Buber.
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IN THE DAYS OF THE HOLOCAUST

By M. Carmilly-Weinberger

ORGANIZED Jewish education existed in Transylvania already

in the middle of the 19th century, when the Jews received

permission to settle alsó in the larger cities. Before that, apart from

the city Álba lulia (Gyulafehérvár in Hungárián) where there was

already a Jewish community (of Sephardic origin) going back to

the 17th century,^ Jews had been able to live only in the country

towns and villages.

Community organization proceeded very slowly, and it was

only in the early years of the 19th century that the Transylvanian

Jews in the cities began to organize their lives within a community

framework. Their first concern then was to build a synagogue with

Talmud Torah (religious school) attached. Later, elementary and

secondary schools were added. We hear, fór example, of Jewish

teachers being invited from Russia and Poland in the middle of

the 19th century fór Bibié and the Hebrew language.^

Three periods may be defined in the history of Jewish education

in Transylvania: (a) up to 1919; (b) from 1919 to 1940; (c) from

1940 to 1944, the year of the expulsion.^

(a) Up to 1919

Jewish priváté elementary schools were opened round about the

year 1840. (Before then there were only Talmud Torah schools.)

Their numbers grew year by year.^ Among other reasons fór their

establishment was the fact that Jewish pupils in the public schools

1. See my paper in Tihe American Sephardi. New York, June 1961, Vol. 1,

No. 2, pp. 39-44 (“Sephardic Jews in the Development of Transylvania) ; Ibid.,

Sept. 1969, Vol. 3, No. 1-2, p. 113-115 (The Life of Spanish Jews in the

Balkans in the Light of Documents) ; and here on page 263.

2. See: “Hebrew Poets in Transylvania’* (in Hebrew), Sinaiy Jerusalem, Vol.

57 (Sivan 5725), pp. 140-159; “Hebrew Poetry in Hungary,” Hungárián Jewish

Studies, edited by R. L. Braham, New York (1966), pp. 305-309.

3. Yad Vashem Bulletin No. 15 (August 1964), p. 12.

4. Jewish elementary schools existed in the following places: Arad, Oradea
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and the next under an Ashkenazi. In 1793, R’ Moshe ben R’ Lemel

wanted to insure the contínuity of the Sephardic community and

thereby decreed excommunication upon those Sephardim worship-

ping in the Ashkenazic synagogue and alsó imposed a bán upon

honoring them with an aliyah to the Torah. The bán was furthcr

enforced by threatening the Ashkenazi gabbai with excommunication

if he gave any honors to a Sephardi.

The Sephardic community, which began in 1626, disintegrated

by the end of the nineteenth century. The number of Sephardim

diminished following a plague that struck Gyulafehérvár at the end

of the eighteenth century.^®

It was diflScult to form a Minyan (quorum) in the Sephardic

Synagogue. The Ashkenazim refused to worship according to the

Sephardic rite. Difficulties árosé regarding the children of Sephardic

parents because they were forced to study with teachers and tutors

who taught in the Ashkenazic dialect. Fór this reason, the Sephardic

leaders turnéd to R’ Shmuel Segal Landau the Rabbi of Prague, the

són of '*Hanoda’ B’Yehuda.” Similarly, they sought out R’ Moshe

Sofer (’Hatam Sofer’) in Pressburg. The question posed to both

were: Under these conditions, were they permitted to change the

Sephardic Nusah fór the Ashkenazic Minhag? And were Sephardic

children permitted to worship in the Ashkenazic synagogue?

The reply was in the aflirmative. The Rabbis allowed fór the

change until such time that the number of Sephardim would increase

to a point when they could continue according to the Sephardic

Minhag. However, the Sephardic community did nt increase, fór

by the nineteenth century the Jewish settlers were exclusively Ash-
kenazim. Thus, the Sephardic community ceased to exist after a

period of 150-200 years.

The Sephardic and Ashkenazic Synagogues were built opposite

one another. If they still stand there perhaps they ask each other:

What happened and where are the Jews who used to pray here? What
happened to the two communities which extended a helping hand to

rebuild and strengthen the country of Transylvania?

16. See article o£ Dr. M. Krausz, Gyulafehérvár zsinagógái. (Erdélyi Zsidó

Évkönyv, Kolozsvár, 5701 (1940-1941). (p. 78-83.) (The Synagogues of
Gyulafehérvár.)
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ciple of "each mán is punishable fór his own crime’’ according to

the law, and the Jewish community was nt to be annoyed, inter-

rogated or punished collectively.

Freedom of movement was promised to the Jewish physician.

He could go at will to any part of the country without being dis-

turbed. (Perhaps it was the Prince’s intent to satisfy Abraham Sasa’s

desire fór unlimited movement so he could minister to the Jews who
have recently arrived.)

During a period of one hundred and fifty years, the Jews par-

ticipated in the economic life of Transylvania and at the same time

founded Sephardic congregations headed by Rabbis of Sephardic

lineage. Religious questions were directed to scholars in Constantin-

ople, Belgrade and Salonika.^^

The Minute Book ("Hapinkas”) of the Sephardic congregation

of Gyulafehérvár, which is now in the possession of the Jewish

Community in Bucharest, sheds light on life in that community. It

was written at first in Hebrew and Ladino and later Yiddish.^^

The Minute Book, consisting of 273 pages, contained entries

beginning in the year 1736 to the years 1835. Notations were begun

by Haham Abraham Russo who died in 1728. The Parnas of the

congregation at that time was Dávid ben Benjámin, a native of

Gyulafehévár and of Polish extraction who dealt with imports from

Turkey and Vienna. He headed the community from 173 5 to 1742.

After him came Yitshak Leib Kepes, alsó of Ashkenazic extraction.

By the middle of the Eighteenth Century the Ashkenazim constituted

the majority in the city and the competition fór communal leadership

began. The community consisted of two groups, Sephardic and Ash-

kenazic, with each having a separate synagogue, bút functioned,

however, under one administration.^®

In 1759, the two groups agreed to administer the community

seriatically; one month the leadership would be under a Sephardi

13. S. A. Rosanes, The History of the Jews in Turkey Vol. IV. p. 98.

14. See: Dr. Mátyás Eisler, Erdélyi Országos Frabbik. (Chief Rabbis of

Transylvania) (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve. Budapest, 1901,

p. 222-223). Moshe Carmilly -Weinberger, The Life o£ Spanish Jews in the Balkans

in the Light of Documents, American-Sephardi, Vol. 3 (Sept. 1969). No. 1-2,

p. 113-115.

15. In the city of Temesvár there was alsó a common administration fór

Ashkenazim and Sephardim. See: Dr. Jakab S. Singer, A temesvári Zsidók az

1848-49.—iki szabadságharcban, Temesvár, 1914, p. 22 No. 2. (The Jews of

Temesvár in the War of Liberation, 1848-1849.)
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Hence, we have, fór example, merchants írom Moravia organlzed

separately, wíth a special judge at the head of the group.^

Gábriel Bethlen promised the Jews nt to impose heavy taxes

bút would be satisfied with receiving the sum they normally paid in

their countries of origin. On the other hand, he expected them to

behave properly and to obey the laws of the land.

In paragraph five of the Charter, freedom of worship was

assured the Jews. They were permitted to live according to their own
religion provided they did nt disturb others. Jews fleeing Christian

lands, from Spain and other places, were assured freedom of religion

and equal rights with other religious groups.

Jews were excused from wearing "Special apparel” and the

"badge of shame.” They were permitted to wear Christian clothing

to avoid attack.^®

Jews were allowed to withdraw funds from Transylvania, if due

consideration was given to the country’s interests. Various types of

coinage were in circulation at that time in Transylvania, including

silver and gold. As early as 1585 Italian and Greek merchants trading

in Transylvania were compelled to purchase new merchandise with

the money they earned because they were forbidden to remove gold

and silver coins from the country. Merchants bringing in valuable

coins were allowed a fifty percent discount on the import tax.^^

In the event internál conditions worsened, and residents would

be forced to leave the country, Jews could sell their property or move

it to safer quarters, within a period of one year. In this, Gábriel

Bethlen wanted to assure the Sephardim that they would nt ex-

perience a repetition of the Spanish expulsion where they were

compelled to wind up their affairs in a few days and leave the country

without any valuables.^^

In Chapter ten of the Charter, the Prince established the prin-

9. Kelemen Lajos Emlékkn}^ p. 71.

10. Magyar Zsidó Szemle, X p. 373: In 1741 the city of Gyulafehérvár com-

plained that the Jews became rich, bought houses, were selling non-Turkish

merchandise (excepting swine meat), selling wine and injuring Gentile interests;

the Jewish women were wearing silk dresses, and the non-Jews nt only couldn’t

afford such luxuries bút even lacked bread money. Therefore, they demanded

that Jews be required to wear **national Jewish apparel” and to impose heavy

taxes upon them. Gábriel Bethlen did nt change his stand regarding the Jews.

11. Kelemen Lajos Emlékkönyv, p. 76,

12. See: Simon Dubnov, Weltgeschichte des jüdischen Volkes. Berlin, 1927

Vol. V. p. 402-404.
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orities organized themselves int separate groups and enjoyed the

privileges ofFered them by the Prince through these Charters. The

Jews received their Charter upon the recommendation of Abraham
Sasa, and this was clearly indicated in the introduction of the Char-

ter.® The noveity of the event was nt in the issuance of the Charter

per se, bút in the natúré of its content, since the other minorities

alsó received Charters. In the introduction of the Charter, Gábriel

Bethlen emphasized his plans to rebuild his country which had been

Iáid desolate by the wars. He wanted to restore Dacia (the country’s

ancient name) to its former glory with the aid of the minorities who
have settled in this land. To achieve this end, he was ready, according

to Abraham Sasa’s recommendation,^ to guarantee special privileges

fór the ''Jewish Nation’^ that wished to settle in Transylvania and

it was incumbent upon every resident of the country to honor these

privileges.

The following were the salient points of the Charter:®

Special living quarters and a piacé to conduct business was

assured the Jews, both being under the Prince’s protection; Jews were

permitted to conduct their business afíairs freely; they were allowed

to import merchandise from Turkey, to move from town to town

and leave the country if they wished. The importance of this fact is

that in generál, foreign merchants were nt allowed to sell their

wares freely. They were required to display their wares at predeter-

mined sites.

There, the commercial representatives of the government bought

up their wares which they later sold in various cities. The sale of

‘Toreign goods” in Transylvania was generally restricted even to

commercial representatives and in light of this, one can appreciate

the freedom of trade bestowed by this Charter upon the Jews.

The Jews were required to appoint a reliable person, one who

was well versed in law, to adjudicate legal matters when necessary,

and to be certain that nothing was done, overtly or covertly, against

the country and government.

Internál rule was promised the Jews and to other minorities

fulfilling the important functions of promoting trade and commerce.

6. Ibid.

7. (See S. Büchler p. 371.) The name may alsó be Salsa, Sacza. Erdélyi Zsidó

Évkönyv, 1940-41, p. 125.

8. Ibid.
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and develop the economy of the region by inviting Greek and Jewish

merchants from Turkey. The Greeks played an important role in

the Turkish economy, as did the Sephardic Jews who, after finding

refuge there, began to rebuild thelr lives and make their contribution

to Turkish economic Ii£e. Prince Bethlen’s intent in inviting these

immigrants was nt aimed at strengthening Transylvania alone, bút

simultaneously was seen as a way to weaken Turkey. The Prince

sought merchants who would be willing to leave Turkey, and alsó

bring merchandise that they could freely sell in Transylvania there-

after.^ Prince Bethlen’s representatievs in Turkey gave him periodic

reports on conditions in Turkey.

In 1618 he heard about the Jewish physician, Abraham Sasa,

from his representative. Tamás Borsos. The Prince was interested in

attracting the famous physician to Transylvania and he wrote in

1623 to his representative, Nicholas (Miklós) Toldalaghy, to

obtain "new medications” with the aid o£ Abraham Sasa and that he

should offer him one hundred ducats to cover the faré in the event

he decided to leave Turkey and settle in Transylvania.^ Abraham

Sasa responded favorably to Gábriel Bethlen’s proposal and he came

leading a group o£ Sephardic Jews who subsequently settled in the

city o£ Gyulafehérvár.

Prince Bethlen publicized a Charter of Rights (hereafter known

as ''Charter’’) specifically addressed to the Jews. The Charter, dated

July 18th, 1623, was présénted in the city of Kolozsvár then the

Capitol of Transylvania and was confirmed in July 4-30, 1627 at a

session of Transylvania’s representatives in Gyulafehévár.^ Charters

of this kind were given to all minorities (Rumanian, Greek, Arme-

nian) which offered to promote Transylvania’s interest. These min-

3. Biró Vencel, Erdély XVI-XVII. század Kereskedelmérl. (Emlékkönyv
Kelemen Lajos Születésének nyolcvanadik Évfordulójára. A Bolyai Tudomány
Egyetem Kiadványai. I. Kolozsvár, 1957, p. 71 (The Trade of Transylvania in

the XVTXVII Centuries),

4. Büchler Sándor, Zsidó letelepedések Magyarországon a mohácsi vész után.

Magyar Zsidó Szemle X, (1893) p. 371. (Jewish Settlements in Hungary After

the Mohács Disaster.)

5. Szilágyi Sándor, Erdélyi Országgylési emlékek, Budapest, 1876-1898 VIII.

p. 143-145. Zsidó Naptár III. (1937-38), p. 130-131. Magyar Zsidó Öklevéltár X.

Kötet (1150-1766). Budapvest, 1967, p. 153, No. 133: *T623 Julius 2, Kolozsvár.

Egy meg nem nevezett zsidó doktor a fejedelem szekerezése terhére elszámolandó

fuvarral Kolozsváron keresztül a Szamosujváron tartózkodó Bethlen Gáborhoz

megyen.”
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IN THE DEVELOPMENT OF TRANSYLVANIA

By M. Carmilly-Weinberger

S
EPHARDIC Jews appeared in Hungary in recognizable numbers

in the year 1526, about thirty years after their expulsion from

Spain. They settled in Buda which was then the Capital of Hungary^

and similarly in the Bánát region: Temesvár (Timisoara), Lúgos

(Lugoj), Pancsova (Pancevo) and Zimony (Zemun).^ In Transyl-

vania, they settled primarily in the city of Gyulafehérvár (Álba

lulia)

.

When the Turks conquered Hungary in 1526, Transylvania

became autonomous, situated at the crossroads between Turkey and

the Hapsburg Dynasty in Vienna. In spite of its stratégia geograph-

ical position, it did nt develop because of the prevailing warfare.

Prince Gábriel (Gábor) Bethlen, who ruled Transylvania at the

beginning of the seventeenth century made an attempt to restore

1. With the fali of the City of Buda, the Turks took all of its Jewish residents

and resettled them in Sofia, Kavalla, Vidin and possibly Plevna. In the Responsa

of Rabbi Moshe Isserles (ReMah) and Rabbi Joseph ben Lev, these Jews are

mentioned. (See: Rosanes, Salomon A. The History of the Jews in Turkey, Sofia

1938, Vol. V, p. 415). The Jews that came with the Turkish army to settle

in Buda left with the Turkish army in 1686. (See; Ibid., Vol. IV, p. 98.)

2. On the history of the Sephardic Jews of Bánát see the articles by Rabbi

Dr. Jacob Singer:

a) Adatok a bánáti zsidók történetéhez a XVIII. Században, Budapest,

1905. (Sources to the History of the Jews in Bánát in the XVIII Cen-

tury) .

b) Temesvári Rabbik a XVIII és XlX-ik században, Seini-Szinérváralja,

1928; (Kabbis in Temesvár in the XVIII-XIX centuries),

c) Diego d’Aguilar (Egy marranus története (Közlemények. I. Kiadja az

Erdély-Bánáti Rabbiegyesület. Timisoara, 1934, p. 67-81). (Diego D’Agui-

lar. A History of a Marrano)

.

d) A Farchi család. (Zsidó Naptár III. Oradea, 1937-1938. p. 88-91).

(The Farhi family.)

e) Bethlen, Gábor 1623 julius 18-iki Kiváltságlevele a zsidók számára,

(Ibid., p. 130-131) (The Charter of Gábriel Bethlen granted to the Jews

on July 18, 1623.)

f) Szefárd zsidó szokások és hagyományok (Közlemények II. Emlékkönyv
Szerkesztette: Dr. Weinberger Mózes, Cluj, 1939, p. 14-18). (Sep^hardic

Jewish Customs. and Traditions.)
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KNÖPFLER KLÁRA

Végezetül hálánk és köszönetünk szól Camiilly-Weinberger

Mózes frabbinak, tanárunknak, hogy idt, fáradtságot nem ki-

méivé megszerkesztette és kiadta a Kolozsvári Zsidóság Emlék-

könyvét. ö volt az, aki 1940-ben életrehívta a kolozsvári zsidó

gimnáziumokat és az, aki átmenti e nevel intézmények törté-

netét a feledésbl.

Legyen ez az “Emlékkönyv” idtállóm és hirdesse a ko-

lozsvári zsidóság gazdag múltját, történelmét egy szebb zsidó

jöv reményében.
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A MI ALMA MATERÜNK

alatt semmivé válott. Elhurcolták és megölték tanárainkat, tanu-

lotársainkat.

Mi, akik megmaradtunk elhatároztuk, hogy emléküket meg-

rizzük. Huszonöt éve annak, hogy újra elkezdtünk élni és meg-

próbáltunk újból talpraállni, dolgozni, tanulni, nevelni. Ameri-

kába érkezvén öröm volt számomra felfedezni régi osztálytár-

saim közül egynéhányat és volt tanáraim közül Dr. Weinberger

Mózes frabbit. És a kör egyre bvült. Kezdtük gyjteni az élet-

ben maradt, kolozsvári ‘‘zsid-licis^’-ták neveit mig végül is 1968.

január 21-én New-Yorkban, a frabbiék lakásán találkoztunk

elször és megalapítottuk a ‘'Kolozsvári Zsidó Ginmáziumok volt

Tanulóinak Köré’'-t (Alumni Association of Jewish High Schools

in Cluj-Kolozsvár). Vezetséget is választottunk, melynek tag-

jai: Dr. Weinberger Mózes frabbin kivül, Dr. Rózsa György,

Dr. Ádler Éva, Knöpfler Klára és Schwartz Tibor, A “Kör’’

tagjai többször találkoztak. Felelevenítettük a múlt emlékeit és

örömmel láttuk viszont más országból ideérkezett osztálytársain-

kat is. Beszámolóinkat elküldtük a világ minden részébe szétszó-

ródott “zsid-lic”-istáknak és elhatároztuk, hogy megörökítjük

mártírhalált halt tanáraink és tanulótársaink emlékét.

Verba volánt, scripta manent! A szavak elröpülnek, de az

írás megmarad szól egy másik latin közmondás.

Felkértük volt nevelnket, Dr. Weinberger Mózes frabbit,

hogy vállalkozzék e feladatra. A frabbi meghallgatta kérésün-

ket és elkészítette a Kolozsvári Zsidóság Emlékkönyvét, melyben

külön fejezet szól Alma Materünkrl, annak kiváló igazgatójá-

ról : Antal Márkról, lelkes munkatársairól és megörökítést nyert

benne a kolozsvári zsidó gimnázium fiú és leánytanulóinak teljes

névsora.

A “Kör” ezzel nem fejezte be munkásságát, mert tovább

fog dolgozni, hogy ébren tartsa mártírjaink emlékét.

E beszámolónk azonban nem lenne teljes, ha nem sorolnánk

fel mindazokat, akik elsegítették a “Kör” munkáját: Bergfeld

József, Berliner Lilly (szül. Herschkovits)
,
Goldhammer Judit

(szül. Fischbein), Krammer Lorna (szül. Kahan), Lob Jen,
Menczel Rita (szül. Nóbel), Mihály Edith (szül. Mayer), Mund
Vilmos, Rózsa Hédy (szül. Schmittldnder), Rozen Jen, Segal

Judit (szül. Katz), Share Esther (szül. Kirschner), Dr. Weisz

András és Weltmann Fritzi (szül. Herczeg).
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Irta: Knöpfler Klára

Mit jelent a történelemben egy kis, erdélyi város ifjainak

életében lezajlott sorsdönt esemény? Futó porszem, mely nyom-

talanul eltnik a viharban? Pedig azok az ifjak is éltek, dolgoz-

tak, szerettek és martyrok halálát szenvedték meg. Mi, a kevesek,

akik életben maradtunk, Írnunk kell arról a zsidó ifjúságról,

hogy a mi gyermekeink tudjanak róluk és emlékük fennmarad-

jon.

Szilágycsehben, Erdély egyik falujában, 1940. szeptemberé-

ben, elterjedt a hír, hogy Kolozsvárt zsidó ginmázium létesült

Antal Márk és Weinberger Mózes frabbi vezetése alatt. Meg-

nyílt a lehetség a továbbtanulásra! Mindazok a zsidó gyerme-

kek, akik eddig magántanulóként próbálták tanulmányaikat foly-

tatni most államilag elismert, nyilvános jogú középiskolában

elégíthetik ki tudásszomjukat. Ebben az iskolában nem lesz nu-

merus clausus, vagy numerus nullus, hanem minden zsidó ifjú

vagy leány számára megadatik a lehetség, hogy zsidó nevelés-

ben részesüljön. Sorsdönt esemény volt ez számunkra. Szerény

anyagi eszközökkel biró szülk is taníthatták gyermekeiket ab-

ban az iskolában, ahol tanár és tanuló egyet akartak: zsidó ifjú-

ságot zsidó életre nevelni.

Visszaemlékszem Dr. Gönczi Magda tanárnmnek egyik

latin idézetére : “Non soholae séd vitae discimus” (nem az iskola,

hanem az élet érdekében tanulunk) és a kolozsvári zsidó gimná-

zium valóban zsidó életre készített el bennünket. Az ország

egyik legnívósabb gimnáziuma volt. Számunkra a tudás forrásán

kívül “társadalmi” életünk centrumát jelentette az irodalmi —

,

sport—, zene —, önképz — körök mködése és a vasárnap dé-

lutáni táncösszejövetelek révén. A színdarabok, amelyeket az

iskola ifjúsága adott el, felébresztették bennünk a komolyabb

kultúra iránti érzékünket, mintahogy ott szereztük a zene iránt

való érdekldésünket is. A szombat déleltti ifjúsági istentisz-

teletek pedig, amelyeket a gimnázium ifjúsága vezetett le saját

elimádkozóival, kórusával felejthetetlen élményekké váltak szá-

munkra. És mindez, — életünk tartalma, egy pár nap leforgása
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Ez jel volt azok számára, akik menni készültek. Az újjá-

szervezés! munka befejezést nyert, akik akartak — legálisan

vagy illegálisan — korábban vagy késbben elindultak az s-
Uj Hazába.

*

Miután felvázoltuk a kolozsvári zsidó közélet ujjászervezési

munkájának részleteit, nem térhetünk ki azok nevének felsoro-

lásától, akik ebben a kétéves munkában résztvettek.

A Neolog Hitközség vezetsége: Elnök: Májer Kálmán, al-

elnökök: Erds László és Weisz Dóri; pénztáros: dr. Stricker

Endre; ellenr: Weinberger Emánuel; gazda: Mandula Jen; a
jogi bizottság elnöke: dr. Hertz Nándor; iskola és kulturbizott-

sági elnök: Weisz Dóri; szertartási bizottsági elnök: Weinberger
Ern (a volt kolozsvári frabbi testvéröccse) ; adókivetési bi-

zottság elnöke: Farkas Hermann; tanácstagok: Löbl Imre, Neu-
mann Mátyás, Seiler Imre, dr. Sebestyén József, Lengyel Samu,
Gombos Aladár, Berkovics Márton, Grünfeld Lajos, dr. Fodor
Sándor, Katz Ignác. A ftitkári tisztséget Lax Salvator látta el.

A kolozsvári zsidóság mai helyzetére vonatkozólag kevés

megbízható adat áll rendelkezésre. A zsidóság lélekszáma néhány

százra tehet, a “régi” kolozsváriak száma igen alacsony. Egy
Hitközség mködik, amelynek tevékenysége szinte kizárólag

a szerénykeretü hitéletre korlátozódik. A Zsidó Kórházat már
hosszú évekkel korábban államosították, a zsidó iskolák meg-
szntek. Zsidó népkonyha mködik, amelyet a Joint tart fenn.
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ujjászervezési munka legelején világos volt azok számára, akik

ebben a munkában aktiv részt vállaltak, hogy a kolozsvári zsidó-

ság eme egykori pompás külsejü temploma, amely Kolozsvár m-
emlékei közé tartozott és amelyet a kivonuló németek felrobban-

tottak és belsejét, tetejével együtt leromboltak, nem maradhat

Így. Ám a vezetség körében akadtak, akik szkeptikusan Ítélték

meg az újjáépítés melletti kezdeményezés realitását és hajla-

mosak voltak az újjáépítési terv elejtésére.

Különböz oldalakról “jótanácsok” is érkeztek, amelyek az

újjáépítés ellen foglaltak állást. Ám a legsúlyosabb akadályt e-

gj'^enlre az anyagi rész felhozása képezte. Lengyel Samu mér-

nök, aki a felszabadulás után Tordáról érkezett Kolozsvárra lel-

kesen támogatta az újjáépítés kezdeményezit és a maga részé-

rl önzetlen és nemes elhatározással segítette el a megvalósí-

tást. Teljesen díjtalanul vállalta az újjáépítési terv elkészíté-

sét, valamint az újjáépítési munka levezetését. Végülis megol-

dódtak az anyagi kérdések is, annak ellenére, hogy Kolozsvár

városának tanácsa “sajnálattal” közölte, hogy anyagiak hijján

nem nyújthat segítséget. A JOINT bukaresti kirendeltsége ma-

gára vállalta a templom újjáépítésének teljes költségét. A mun-

ka megindulhatott és 1947. júliusában a templom egykori szép-

ségében és épségében felavatásra készen állt.

A templomavatásra kiküldött meghívók tartalma súlyos kon-

fliktus kirobbanását okozta — a kommunista párt zsidó szár-

nyával. A program szerint az avatási ünnepélyt a Hatikva zár-

ja be. Ez ellen a kommunista zsidók kifogást emeltek és követel-

ték annak kihagyását.

Ilyen elzmények után került sor augusztus 31-én a templom

felavatására. Az ünnepségen képviseltették magukat az összes

polgári és katonai hatóságok, a szertartást bukaresti-vendég-rab-

bi végezte kántor és énekkar közremködésével. Az ünnepség

végén az énekkar elénekelte a Hatikvát.

A templomavatással betelt a mérték. Már az elz hetekben

a Zsidó Kórház vezetésében változások voltak, a “reakciós” ve-

zetés megsznt, a vezetés balra tolódott. A Hatikva-kérdése csak

ürügy volt. A kommunista párt valamelyik szobájában durva ö-

köl az asztalra csapott. A kommunista sajtóban éles, helyenként

személyi támadások láttak napvilágot azok ellen, akik a “reak-

ciós nemzeti” zsidó munka élén állottak.
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sem volt egységes a vezetségek álláspontja. Mégis, ugyanazon

év októberében, ugyancsak a neolog Hitközség székházában, meg-

nyilt a román-héber ovóda, amely 35 zsidó gyermek számára

nyújtott nevelési keretet. Az ovóda legmodernebb berendezéséhez

a Joint nyújtott teljes anyagi segitséget. Az ovóda szervezésével

párhuzamosan, még annak megnyitása eltt, újból elindult az

SE szociális szervezet, amely segélyreszoruló zsidó anyák és

csecsemk számára nyújtott orvosi és többrét szociális segélyt.

A cionista szervezetek ujászervezése, mint az sejthet volt,

politikai nehézségeket okozott. Fleg zsidó kommunista részrl

volt heves az ellenállás. Az érvek körül-belül így hangzottak : új

társadalom van kialakulóban, amelyben minden ember egyfor-

ma, nemzetiségi kérdés nincs, ebben a társadalomban mindenki

megtalálhatja az t megillet helyet. Ez az átalakulás folyamat-

ban van és ezt nem szabad cionista szervezkedéssel megzavarni.

A ^‘jóindulatú"’ figyelmeztetések ellenére, mégis megalakul-

tak Kolozsváron az összes cionista frakciók : az Aguda, a Mizra-

chi, a Kiál, a Mapáj, valamint a Hasomer Hazair — a revizio-

nista (Betar) mozgalmat kivéve.

A politikai helyzet helyes kiértékelése lehetvé tette a cio-

nista tevékenység kiszélesitését és az alijára való elkészületeket.

Mert: a Szovjetunió, amely évtizedek óta a cionizmussal szem-

ben negatív álláspontot foglalt el, a zsidó állam létesítésének

kérdésében váratlanul pozitív álláspontra helyezkedett. Ez a po-

litikai állásfoglalás pedig fékezleg kellett hasson a zsidó kom-

munistákra. Emiatt tehát — legalább is egyenlre — nem kellett

tartani a zsidó kommunisták cselekv ellenállásától.

Az alija kérdése is aktuálissá vált. 1947 elején már voltak

kisebb alijázó csoportok, majd az év közepén tömeg-alija szer-

vezésére nyilt lehetség. Ez az alija, amely tizennyolcezer sze-

mélyt foglalt magában, az év végén el is indult Bukaresten és

Bulgárián keresztül. Ezzel a nagy alijával igen sok erdélyi és

közöttük nagyszámú kolozsvári zsidó indult el uj életet kezdeni.

A következ években is voltak aliják és ezek is ritkitották a ko-

lozsvári zsidók sorait

.

Utoljára maradt, pedig els helyen kellett volna említeni a

kolozsvári neolog templom kérdését. Ez nem véletlen. Már az
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A Demokrata Zsidó Népközösséggel való együttmködés e-

gyenlre zavarmentesnek bizonyult. A zsidó kórház ügyében a-

zonban ellentétek merültek fel, nem sok jót Ígérve a jövre. Sze-

mélyi igényeket támasztottak a kórház forvosi, osztályvezet-

orvosai, valamint adminisztratív vezetését illeten. Az ellenvé-

lemény világos volt. Orvosi szempontból az arra legalkalmasab-

bak jöhetnek számításba. A további,általános zsidó tevékenység

zavartalanságának biztosítására kompromisszummal végzdött

a viharral fenyeget vita. A forvos személyén kívül, bele kellett

egyezni uj osztályvezet orvosok kinevezésébe— amennyiben or-

vosi szempontból ezekre az állásokra alkalmasak. Az adminisztra-

tív vezetés kérdésében is engedni kellett. Ilyen adottságok mel-

lett, a Kolozsvári Zsidó Kórház újra a régi nívójában mködött
(nélkülözve ugyan az egykori kiváló oirvosokat, akik elpusztul-

tak), azonban az orvosi személyzet az adott körülmények között,

megfelelt a kórház követelményeinek. A Joint havi rendszeres

segélye révén a kórház immár zavarmentesen teljesítette hiva-

tását.

*

Zsidó gimnázium létesítése volt a következ feladat. Három-

hónapos sokirányú tevékenység után, a román tanügyi hatóságok

támogatása mellett, 1946. március 5-én megnyílt a román tan-

nyelv koedukációs zsidó gimnázium. A zsidó középiskola veze-

tését természetszerleg a két hitközség közös Iskola^Bizottsága

látta el. A gimnázium megnyitásával azonban még nem oldódott

meg a zsidó ifjúság nevelésének kérdése. A múlt tapasztalatait

tekintve, valamint a Palesztina-centrikus célkitzéseknek meg-

felelen szükség volt ipari középiskolára. Az akadályok egyenl-

re leküzdhetetleneknek bizonyultak. A tervtl idegenkedtek a

szülk, st a hitközségi vezet-körökben is mutatkozott némi tar-

tózkodás. Az elvi fenntartások mellett anyagi nehézségek is vol-

tak: az ipari középiskola gépi berendezése nagy anyagi áldoza-

tot igényelt. Az elvi nehézségek leküzdése után, az RT segítsé-

gével, megoldódtak az anyagi kérdések is és 1946. szeptember

1-én, a neolog Hitközség székházában megnyílt a Zsidó gépipari

ginmázium ötödik osztálya.

Az elemi iskola, valamint a két gimnázium megnyitásával

azonban a maroknyi kolozsvári zsidóság nevelésügyi hálózata

még nem volt teljes: ovódára is szükség volt, bár ezen a téren
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sült Kolozsváron. A Zsidó Világkongresszus bukaresti központja

elhatározta északerdélyi kirendeltség létesítését Kolozsváron, en-

nek irodája a neolog hitközség székházában kapott helyet. Ez az

iroda lett késbb a kolozsvári pozitív zsidó közélet központja.

A neolog hitközség ujjáalakulási munkálatai már decem-

berben kezddtek, azonban csak 1944 márciusában került sor az

alakuló gylésre. Ekkor az újrairatkozottak száma 100 körül

volt. Jelentsen kiterebélyesedett a hitközség tevékenysége az

újabb közgylés után. 1944 októberében, amikor a tagok száma

már meghaladta a háromszázhuszat, amely szám kb. 1200 lélek-

nek felel meg. (Ennél a pontnál érdemes idejegyezni, hogy a ko-

lozsvári zsidóság lélekszáma idközben más erdélyi helységekbl

idetelepülkkel, jelentsen szaporodott).

A széleskör vezetség nagy lendülettel indítja el a munkát.

A hitélet terén a kisimaházban rendszeresíti a szertartásokat,

fkántor és rabbihelyettest szerzdtet, az énekkar is újjáalakul.

Már vannak esküvk, születési bejegyzések és — sajnos — ha-

lálozások is. Az orthodox hitközséggel közös szociális ügyosztály

segélyeket oszt az arra rászorulók számára. Ugyancsak közösen

vezetik a zsidó elemi iskolát.

A neolog hitközség keretei közül indul el a Zsidó Kórház újjá-

szervezése is. A kórház folyamatosan mködött, azonban teljesen

elhanyagolt állapotban. A kezdeti idkben, a felszabadulás után

az ottlev, valamint késbben hazakerül orvosok látták el az

orvosi és adminisztrációs teendket. Ezekben az idkben a kór-

ház dolgozói emberfeletti munkát végeztek, azonban kiderült:

képtelenek megbirkózni a fokozott igények által teremtett ne-

hézségekkel — fleg a hiányosságok miatt.

A neolog hitközség vezetségének kezdeményezésére Idközi

Bizottság alakult a kórház ügyeinek rendbehozatalára. Ennek

három-három tagját a neolog hitközség, az orthodox hitközség

és— akarva nem akarva — a Demokrata Zsidó Népközösség ad-

ták. A Joint nagyvonalú segítségét, személyi kapcsolatok révén,

nem volt nehéz megszerezni. Megindultak a tatarozás! munkála-

tok, a kórház új külst kapott, belsejét is teljesen felfris-

sítették, régi és új gyógyszerek is érkeztek bven; a küls rész

homlokzatára újra odakerült a cím: Sebestyén Dávid és Neje

Zsidó Közkórház.
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kával inkább fékezleg kívánt hatni, mint megakadályozni a szer-

vezett zsidó közélet kialakulását.

Már megkezdte mködését az orthodox hitközség, amelynek

néhány vezetje önálló kapcsolatot létesített a Joint-tal és hama-

rosan megnyitotta a zsidó elemi iskolát. Egy-két imaházat is

rendbehozattak. Azonban mindez még nagyon kevés volt. Az egy-

kori cionista vezetk érintkezésbe léptek pártjaikkal, ezek a te-

vékenység felújítását sürgették, korlátlan anyagi- és emberi-

er segítséget helyezve kilátásba.

Bukarestben, a Zsidó Világkongresszus keretében, bizalmas

tanácskozások folytak. Az adott helyzet kiértékelése után, ön-

ként adódott a megoldás: újjászervezni az összes zsidó intézmé-

nyeket, eltakarítani a romokat, mindent visszaépiteni elbbi ál-

lapotába (ez vonatkozott a kolozsvári neolog templomra is, amely

ezidszerint romokban hevert), újjászervezni az összes cionista

frakciókat és a beszervezett zsidóságot elkészíteni a palesztinai

kivándorlásra.

E sorsdönt tervek kialakításában kevesen, nagyon is keve-

sen vettek részt, igen nagy felelsség vállalása mellett. Mert a

helyzet paradoxálisnak tnt. Egyrészt visszaállítani az egykori

zsidó intézményeket a zsidó élet rendszeres folytatására, más-

részt az elmúlt évek tragikus eseményei parancsolóan Írták el
a gyors és tömeges kivándorlás elkészítését; hátat fordítva

Európának — hatmillió legyilkolt zsidó temetjének és az akkor

még útban lev zsidó államban új életet kezdeni és teljes érték
emberként élni, A zsidó intézmények újjászervezése mellett szál-

lott az a valószínség is, hogy a palesztinai kivándorlás nem lesz

százszázalékos és a zsidó múlt tanításait alapul véve a zsidó élet

folytonosságának szükségességét számításba kell venni. Ezek-

nek az elgondolásoknak jegyében indult meg Kolozsváron a zsi-

dó közélet uj fejezetének kezdete és kibontakozása,

*

Már említettük, hogy a Demokrata Zsidó Népközösségen kí-

vül már mködött az orthodox hitközség. Ez a közület azonban,

különleges adottságai révén nem volt alkalmas keret a fentvázolt

feladatok teljesítésére. Ez is egyik oka annak, hogy sürgsnek
mutatkozott a neolog hitközség újjászervezése.

A neolog hitközség újjászervezése eltt uj zsidó szerv léte-
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gont az orosz hadsereg, valamint a zsákmány szállítására vettek

igénybe.

Gyakoriak voltak az esetek, hogy a végre útban lev zsidó

deportáltak vonatját viv mozdonyt valamelyik állomáson az ott

parancsnokló szovjet tiszt ‘'igénybe vette’’ és csak napokig tar-

tó intervenciók után sikerült a vonatot továbbindítani. (Ezeknek

az akadályoknak a hire eljutott Kolozsvárra is, ahol kis csoport.

Szigeti Pállal az élen, merész vállalkozásra szánta el magát és

meg is valósította. Inkább román, mint magyar körök segítsé-

gével sikerült egy kis vonat-szerelvényt összeállítani mozdony-

nyal, amely elindult egykori kolozsvári zsidók felkutatására és

hazaszállítására. A dicséretreméltó vállalkozás nem volt siker-

telen).

Junius végéig tartott az életbenmaradottak visszatérési fo-

lyamata. Ezután már csak elvétve került el néhány egykori ko-

lozsvári zsidó, akik betegség miatt voltak akadályozva, de olya-

nok is akadtak, akik a különböz átmeneti táborokat látogatták

hozzátartozóikat keresve. Sajnos, szinte eredmény nélkül . .

.

*

A Zsidó Világkongresszus hivatalos statisztikája szerint, a

kolozsvári zsidóság lélekszáma 1942-ben 16.763 volt. Ez a szám

1944-ben, a deportálások kezdetének idején nemhivatalos becs-

lés szerint 18.000 körül lehetett. Nos, 1945 júliusában, a kolozs-

vári zsidók lélekszáma nem érte el az ezret. Ha tekintetbe is

vesszük azoknak az egykori kolozsvári zsidóknak számát, akik

a felszabadulás után nem tértek vissza elbbi lakhelyükre, akkor

sem jutunk el a tiz százalékig. Több mint 90 százalék elpusztult.

A Kolozsvárra visszatér zsidó egyéneket — házaspárok

csak elvétve akadtak — népkonyha és az egykori Péter- és Pál -

villákban berendezett ideiglenes lakás várta. A népkonyhát a

Bukarestben székel Joint segítségével, a kis kolozsvári 2ssidó

csoport frissen létesített intézménye, az úgynevezett Demokrata

Zsidó Népközösség létesítette. Ez a bizottság a kommunista párt

árnyékában létesült, célkitzéseiben ersen emlékeztetett az egy-

kori Moszkvai Zsidó Bizottságra: nincs nemzetiségi különállás,

nincs szükség zsidó intézményekre, a legfbb cél a zsidóság be-

vezetése az egységes kommunista társadalomba. A kezdeti Idk-
ben azonban a Demokrata Zsidó Népközösség rugalmas takti-
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Goldaitein Perec Marosludason született 1923. julius 14-én.

Vallásos, cionista nevelést kapott a Kolozsvárt él szülök házá-

ban. 1937-ben a “Habonim” cionista ifjúsági szervezetbe lépett

be. 1941 májusában alijázott és Afikim kibucban telepedett le.

1942-ben a Palmach kötelékébe lépett be és onnan jelentkezett

önkéntesen ejternysnek, hogy visszatérjen Magyarországra

és segitséget hozzon zsidó testvérei számára. 1944. áprilisában

Joel Palgival együtt leereszkedett Jugoszláviába és junius ha-

vában átszöktek Magyarorsizágra. Julius 1-én a magyarok elfog-

ták mindkettjüket és kinzások között faggatták ket. 1944. no-

vember 13-án a németek mindkettjüket Németországba szálli-

tották. Joel Palginak sikerült útközben megmenekülnie mig Pe-

rec Goldsteinnak — sajnos — nyoma veszett Oranienburgban.

A KOLOZSVÁRI ZSIDÓSÁG A FELSZABADULÁS UTÁN

Irta: Weisz Ignác

Ezerkilencszáznegyvenöt május 15-én ért véget hivatalosan

a második világháború, amely a zsidó történelem passzíva olda-

lán hatmillió zsidóáldozattal lett feljegyezve. Minden idk e leg-

kegyetlenebb zsidóüldözésében a kolozsvári zsidóság több mint

kilencven százaléka pusztult el.

Az orosz hadsereg által üldözött németek visszavonulásával

Kolozsvár már 1944. októberében felszabadult és az erdélyi te-

rületen lév munkaszolgálatos századok, nagyrészt szökésben le-

v beosztottjai közül közel ötven egykori kolozsvári zsidó tért

vissza elbbi lakhelyére, azonban lakásaikat — kis kivétellel —
kifosztva találták. Itt-ott rejtzködött még néhány család, ezek-

kel együtt, ezekben a napokban, a kolozsvári zsidók száma elér-

hette a nyolcvanat.

Az októbert követ hónapokban igen alacsony volt a Kolozs-

várra visszatérk száma, kis fellendülés május hónap végén —
majd junius elején volt észlelhet. A megsemmisít táborokban

életben maradt és felszabadult zsidók hazaszállítása igen körül-

ményesnek bizonyult. Kelet- és Közép-Európát a szovjet hadse-

reg tartotta megszállva és részben objektív, részben szubjektív

okoknál fogva nem sok hajlandóságot mutattak a felszabadult

zsidó foglyok hazaszállítására. Minden mozdonyt, minden va-
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ZSIDÓ EJTERNYSÖK

A Palesztinái zsidóság 1942 szén értesült tizenhat zsidó n
személyesi beszámolójából, akik Lengyelországban rekedtek a

háború kells közepén és sikerült hazatérniük, arról a tragikus

helyzetrl, amelyben az európai zsidóság sinyldött. Amikor a

JIs>uv vezeti látták, hogy a szövetséges hatalmak államfi sem-

mit sem tesznek az európai zsidóság megmentése érdekében, ja-

vaslattal fordultak 1943-ban az angol hatóságokhoz, hogy zsidó

ejternysöket küldhessenek Európa egynéhány országába, hogy

általuk felrázzák a zsidó lakosságot önvédelemre és ha lehet,

kivándorlásra. Az angol hatóságok hosszú huza-vona után elfo-

gadták a javasolt tervet azzal, hogy a zsidó ejternysök legye-

nek segítségül a foglyul ejtett angol és amerikai katonáknak is

és ha lehet, mentsék ket ki. Többszázan jelentkeztek a zsidó

fiatalság körébl erre a hsi feladatra, akik közül csupán 240-en

kaptak kiképzést. A 240 kiképzett ejternys közül pedig 32-en

indultak el veszélyes útjukra. Igyekeztek minden országba onnan

származó, és az ország nyelvét beszél zsidó katonát küldeni. A
32 ejternys közül Romániába 8, Magyarországra 4, Bulgáriába

2, Olaszországba 3, Szlovákiába 5, Jugoszláviába 8 és Ausztriába

2 ereszkedett le.^

1944. márciusában a Magyarországra küldött négy ejter-

nys között Szenes Channan kivül három Kolozsvárról elszárma-

zott zsidó katona volt: Joel Palgi (Nussbácher), Goldstein Pe-

rec és Rosíen (Rosenfeld) Jóna, akit azonban visszahivtak Ju-

goszláviából útja közben, minthogy személyazonossága kitudó-

dott a magyar kémelháritónál. E veszélyes küldetésbl csupán

Joel Palgi maradt életben. Szenes Channa és Goldstein Perec

életüket adták e mentési küzdelemben.

1 A zsidó ejternysök küldetésének történetérl az Izraeli Nevelésügyi Mi-

nisztérium kiadásában megjelent egy beszámoló: Hacancha’nim Me-Erec Israel Be-

Europa hakevusha bemilchemet haolam hashnia. (Tel-Aviv, 1969.) cimmel; Joel

Palgi: Riiach Gedolah Baah, Korot Canchan ivri. (Magyar kiadása: És jött a ferge-

teg, Tel-Aviv, n. d.) cimü könyvében íija le, küldetése történetét. Szenes Channa

életével és hsi halálával számos m, szinm foglalkozik. Magyar nyelven a buda-

pesti Hechaluc kiadásában jelent meg egy könyv Szenes Anna küldetése és halála

címmel; Goldstein Perecrl Bar-Adon Dorothy and Pessah, Seven who Feli, p. 186-

198 oldalán találunk beszámolót.
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négy órától a block eltt órák hosszat állni vagy mozdulatlanul

ülni, még rosszabb volt.

1944. május 30-án kivittek bennünket a láger végére. Ott

láttam egy csoport leányt a földön ülni, egyszerre hallom, hogy

valaki szélit: “Mihály bácsi”! A Singer Pinkász, vásárhelyi só-

gorom leányai voltak. Egy sem maradt meg.

Eeggelenként láttuk, hogy a szemközti lágerbl 4-5-t halottat

raknak az ajtó elé. Ez egy cseh láger volt, öreg nk és férfiak

voltak benne.

1944. május 31-én délután kezdtek bennünket számolni. Szá-

moltak bennünket az SS legények rendületlenül mint értékes

marhákat és kivezettek a kapun. Ott már várt bennünket két sor

SS bandita, mindegyik kezében lövésre kész golyószóró felénk

irányítva, 10 lépésnyi távolságra egymástól. A világ legnagyobb

kincsét vagy banditáit sem kellene ilyen fedezet mellett kisérni.

Utóbb kiderült, hogy tényleg nagy kincs voltunk, mert Hitler

állítása szerint a munka a legjobb valuta és bennünket ingyen

munkára vittek Varsóba.

A lágerbl való kimenetelkor láttuk, hogy hogyan dolgoznak

szegény ntestvéreink. Talicskáztak, kövekkel megrakott csillé-

ket hordtak. Szivfájdalom volt látni amint szegény, törékeny tes-

tük majd összeroskadt, a nehéz teher alatt, az éhségtl és mega-

láztatástól. Hajukat levágták. Ruhájuk mint a madárijesztké.

Ilyen emlékekkel hagytuk el Auschwitzot, melyrl akkor még
mindig nem tudtuk, hogy milyen tragédia zajlott le benne a XX-
ik század dicsségére.

Több órai gyaloglás után újból elérkeztünk ugyanarra a

helyre, ahová 27-én kötöttünk ki. Két láger között láttunk asz-

szonyokat és gyerekeket. Mindenki szerette volna felfedezni köz-

tük családját, de sajnos hiába. A vágányon volt egy marhava-

gonból álló hosszú vonat, amelyen 3,000 emberpária elindult rab-

szolga munkára, Varsóba.

*E cikk Írója: a megb. Sámuel Sámuel a kolozsvári orthodox Chevra Kadisa

gondnoka.
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volt. Utánna elvittek egy barakba, mely tus és W. C. volt egy-

ben. Szász ember egymás hegyén-hátán. Mindenki szerette volna

dolgát végezni, mert csak reggel volt erre az egyetlen alkalom.

Mieltt szükségletünket elvégezhettük volna, megjelentek cigá-

nyok, kik a helyiséget takarították és seprkkel meg botokkal a

kezükben kivertek bennünket. A lágerben a régi heftling nagy

ur volt pláne ha valami funkciója is volt. És ezek éltek is vele.

Valószín velük is ugyanezt tették.

Azután kezddött a vadászat a jó cipkre. Visszajövet a ré-

giek megvizsgálták cipinket, egyesek szépszerével kérték, hogy

kenyérért cseréljük fel fatalpu, rossz cipkre. Azt mondták, hogy

úgyis elveszik tlünk. De ha nem ment szép szóval, akkor pofo-

nokkal, veréssel vették el. így cseréltek gazdát a csizmák, jéger-

lik, bakancsok. Nekem szerencsém volt, hogy cugos cipt hord-

tam, és azt nem szerették. Volt olyan, akinek a csizma szárában

dollárja volt. Másoknak meg a cip talpa alatt, meg a sarkában

volt aranyuk, pénzük. Kapott érte pár pofont és néhány rúgást,

de meg volt az az elégtétele, hogy a benne elrejtett kincsrl nem
szólt.

Ebédig gyakorlatoztunk, ‘^Mützen ab^’ és ‘‘Mützen auf’’, tak-

tusra, hogy visszhangozzék, amint lábunkhoz csapjuk sapkánkat.

Jaj volt annak, akinek ‘‘csapása'' nem tetszett a blockáltester-

nek. Ütött, rúgott, bottal, kézzel, lábbal. Magyarul beszélt, úgy
látszik szlovák területrl való volt. Zöld háromszög jelvény volt

mellén, ami “Berufverbrecher"-t jelentett. Folyton hangoztatta,

hogy is zsidó és csak a javunkat akarja és ha megakarunk ma-

radni, ne gondoljunk szülre, feleségre, gyerekre, csak a magunk
sorsával tördjünk, ez az egyedüli lehetség megmaradásra. Se-

hogyan sem tudtuk megérteni : mit akar mondani és csak késbb
Varsóban értettük meg e prédikáció értelmét. Ez volt Sevuot

els napján.

Délben a kiképztéren leültettek a földre, lábunkat magunk
alatt tartva. Reggelire egy tálban marharépából burjánokkal

fszerezett levest adtak kanál nélkül. Mint a marhák, egymás-

után kellett elfogyasszuk ebédünket. Nagyrészt hánytunk az un-

dortól. Egy tál öt ember számára, persze e tálakat ebéd utánig

nem mosták ki. Ezer ember részére összesen tiz tál volt. öt na-

pig ez volt a szisztéma. Éjjel: hering módjára összepréselve;

reggel: keser tea; mosakodás és W.iC. helyett: verés, de hajnali
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Egyidejleg drága hozzátartozóinkat gázositották és ham-

vasztották el ugyanilyen szallagrendszerrel. Két óránként érke-

zett egy-egy voinat, mely kb. 3.000 embert hozott. Az elbbi sze-

relvényen jöttek már nem léteztek.

A német gép óraszer pontossággal mködött. A munkára

alkalmas emberanyagot ki kell használni utolsó verejtékig, de

a munkára alkalmatlan emberanyag csak teher. Igaz, hogy a gáz

meg a szén, amivel a krematóriumot ftötték pénzbe került, de

azt bven pótolta a deportáltak holmija és a benne elrejtett ér-

ték. Minden ruhát szétszedtek és kikutattak. Arany, drágak,

élelem, gyógyszer és egyéb érték került kezeikhez,

A gáz-gép éjjel-nappal szakadatlanul dolgozott. A munka-

bírókkal megrakott vonatok kifutottak Németország és a pro-

tektorátus alatt álló országok lágereibe. Bennünket százas cso-

portokban elvittek blockok elé és átadtak heftling hóhérjainknak

és a Blockáltesternek. A blockáltester egy budapesti Dr. Földes

nev orvost képzett ki az SS eltti tisztelgésre, pedig bennünket

kellett kiképezzen. Nem volt nehéz megtanulni, de mégis renge-

teg verést kaptunk. Sokakat véresre vert a blockáltester. Közben

megérkezett egy magyarul beszél heftling mondván, hogy a né-

metek megbecsülik a jó és szorgalmas munkást, több ennivalót

kap és jobb bánásmódban is részesül. Tehát a szakemberek lép-

jenek ki. Kilépett Schwartz a Chevra volt soffrje és Schönfeld

unokaöcsém. Sajnos egyikük sem maradt meg.

Estefeléig étlen-szomjan a szabadban voltunk, azután bevit-

tek egy blockba, mely 350 ember számára készült, de ezret nyom-

tak bele. A fekv helyek emeletes, száraz deszkából készült prics-

csek voltak. Gyakran leszakadtak és az emberek egymásra hull-

tak deszkástul. Vacsorára kenyeret és valami zulcos húst kap-

tunk és az érzésem mindig az volt, hogy ember-hus. Nem tudtam

lenyelni! Szegény Dr. Brunner József (Tischler Mór veje) mind

biztatott, hogy egyek, mert különben elpusztulok. Késbb lefe-

küdtünk már akinek hely jutott. Kétoldalt voltak a priccsek,

melyeken öt-öt embernek volt legfeljebb hely, de duplán présie-

iödtek be. Néhány százan a priccsek között keskeny sávon álltak

és szundikáltak. Éjjel nem volt szabad a blockból kimenni.

Reggel négy órakor ébreszt, de nem volt szabad a priccsrl

leszállani. Feküdve kellett megigyuk a babérlevélbl ftt keser
teát. Egy tálban adták. Mindenki ivott néhány kortyot és to-

vábbadta társának, örvendtnk ennek is, mert meleg folyadék
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lítottak 50 emberbl álló csoportot és bevittek a lágerbe. Útköz-

ben az útszélen eldobálva láttunk tales^zokat, tefilineket és ni
parókákat.

Két unokaöcsém, Schwartz Jen a Chevra soffrje és én meg-

állapodtunk abban, hogy nem válunk el egymástól. Betereltek

egy hatalmas blockba, amely a plafonig tele volt ruhával. Egy
heítling volt csak ott, elbb csendesen mondja ‘‘ausziegen^’ mire

mi egymásra bámultunk. Erre ordítani kezdett. Elbb a fels-

kabátot vettük le és fogast kerestünk, hogy reáakasszuk, mire
a ruhahegyre mutatott: oda mindent, csak cip, nadrágtartó,

szemiüveg, sérvköt és hamis fogsor maradhat. Láttuk nincs ap-

pellata, engedelmeskedtünk. Valaki könyörgött neki, hogy a dip-

lomáját megtarthassa, mert másolatot nem kaphat, mire meg-
nyugtatta, hogy nem lesz szüksége reá. Mi még mindig nem ér-

tettünk semmit az egészbl. Beszédbe elegyedtem ezzel az em-
berrel, aki Schwartznak mondotta magát Varsóból. Megdorgált:

‘‘Ihr ungarische Schweine’’ volt idtök menekülni öt évig. Ben-

nünket lengyel zsidókat napok alatt intéztek el, de nektek megvolt

a lehetség menekülni.”

Akkor jöttem reá, ha mindenemet eladtam volna, kijuthat-

tam volna Palesztinába. De hiába, mindenemtl megfosztva, mez-

telenre vetkeztetve, cipvel lábamon, nadrágtartóval kezemben

kitereltek a szabad ég alá, ahol vártuk, hogy sorra kerüljünk és

testünket szrtelenitsék. Mint birkanyáj álltunk ott dideregve.

Összetalálkoztunk több kolozsvárival : Dr. Büchler, Dr. Ele-

kes, Dr. Weisz Fülöp, Dr. Neufeld, Dr. Lengyel Miklós kolozs-

vári orvosokkal.

Közben összeállítottak egy csoportot s anyaszült meztelenül

vittek bennünket jó darabig, mig végül egy fürd elé kerültünk.

Sorban, kisebb csoportokban, vitték be az embereket. Mivel nem
láttam az elttem lévket visszajönni, rosszat sejtve, nem szól-

tam senkinek eldaráltam a ‘"videt”. Végre reánk is sor került és

egy nagy tus-terembe értünk. Tus után más kijáraton mentünk
ki. Valóssággal fellélegeztem, amikor láttam, hogy ruhákat ka-

punk. Néhány heti mosdatlanság után a meleg és hideg viz üdi-

tleg hatott reánk.

Kaptunk inget, lábravalót, nadrágot, blúzt, kapcát és sap-

kát. Percek alatt, egy-egy csoport kék-fehér csikós lenvászonból

készült rabruhába lett felöltöztetve. Német alapossággal ment a

dolog.
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Újból lezárták a vagonokat és éjjel a vonat elindult velünk

végzetes utunkra.

Amikor pénteken hajnalódott, megdöbbenve állapitottam

meg, hogy az állomás nevét nem tudom kiolvasni. Tehát nem

Kenyérmezre visznek, mint ahogyan Balázs Endre mondotta.

Még Kassán SS kiséret váltotta fel a kakastollas banditákat.

Ezek kenyeret és vizet ajánlottak fel az ablakon keresztül éksizer

és egyéb értékek ellenében, folyton hangoztatva, hogy amugyis

elveszik mindenünket. Péntek reggel szegény feleségem kétszer

elájult. Alig birtuk mesterséges légzéssel magához téríteni. Dél-

után Neumandesben voltunk, lengyel földön, ahol már az állo-

mások nevei németül voltak feltüntetve. A pályaudvaron vona-

tunkkal szemben egy német szerelvény állt és egy német katona

jelekkel mutatta, hogy a vágóhidra visznek bennünket. (A nya-

kán végighúzta gyilkos kezét). A szivembe nyilait, de nem szól-

tam senkinek, minek keserítsem el ket. De ez a kép állandóan

a szemem eltt volt.

Hajnalban megállt vonatunk egy hatalmas rtornyokkal

szeges-dróttal bekerített láger eltt. A közelben rengeteg repül-

gép-roncs, fabarakok. A lágerben nyüzsögtek rabruhás embe-

rek. Irigyeltem ket, hogy nem marhavagonban, hanem földön

és barakban lehetnek. Alig vártam, hogy bennünket is leszállít-

sanak.

Rövidesen megindult vonatunk és megállt két láger között.

Kinyíltak a vagon-ajtók és csikós-ruhás rabok ordították “Aus-

steigen”. Kapkodtunk csomagjainkért, nehogy chulile (Isten -
rizz!), valamit otthagyjunk. Nem telt el öt perc, és az egész vo-

nat kiürült és az emberek ott álltak csomag és hátizsák hegyek

között.

Az úgynevezett “kanadaiak” osztották be az embereket.

Pillanatok alatt elszakítottak családomtól. Egy SS tiszt megfog-

ta balkaromat, amit önkéntelenül megizmositottam, mire jobbra

tóit. Közben családomat balra vitték és csak annyit tudtam oda-

kiáltani “ügyeljetek a gyerekre és az anyámra, mindjárt jövök”.

Ekkor láttam ket utoljára.

Ez 1944 május 27-én, szombat reggel, erev Sevuotkor volt.

Auschwitzban, azaz Birkenauban voltunk. Azt hittem, hogy a-

zért választottak el bennünket egymástól, hogy megmotozzanak.

Ha tudtam volna, hogy hová vitték hozzátartozóimat, minden
gondolkodás nélkül velük mentem volna. Pillanatok alatt összeál-
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és akinek szerencséje volt kapott családonként egy fél kenyeret

és kis sót. Mintha most is látnám szegény Weisz bácsit, a halast,

és feleségét amint botjának két végét fogva cipeltek egy nehéz

batyut, de nemsokára eldobták, mert nem birták cipelni. És igy

görnyedve hulltak elbb a csomagok, majd az öreg, gyenge em-

berek, asszonyok. A hs rendrök meg ütöttek bennünket, hogy

rendben vonuljunk. A felséges magyar nép kacagva — gúnyolva

nézte szomorú menetünket. Velem volt feleségem. Sári leányom

és hat éves kis unokám: Frajem. Szegény, drága gyermeken is

hátizsák volt, egyik kezében vitt valamit és a másikkal fogta

valamelyikünk ruháját. Sógornm: Schönfeld Jenné négy leá-

nyával és egyik fiával és egy dési unokaöcsém: Salamon Chemju
is velünk volt.

Végre megérkeztünk az állomás mögötti csuzdába, ahol mar-

ha vagonokból álló vonat várt bennünket. Felsfzállás eltt láttam

a rendrfogalmazót beszélgetni egy német tiszttel. Hegyeztem
fülemet, hátha ellessek valamit beszélgetésükbl, mire egy kakas-

tollas hóhér rámkiabált: ‘'mit figyelsz büdös zsidó, ráérkezel

megtudni : hová mentek’’.

Nagynehezen felszálltunk a vagonokba, elhelyezkedtünk egy

sarokban, csomagokon ülve, a kis ablak mellett. Éjjel, miután

a vagonokat kivülrl reánkzárták, elindult vonatunk. A vagonban

66-an voltunk összezsúfolva heringek módjára. Elzsibbadt a lá-

bunk, ha ültünk, de állni sem lehetett, mert a vonat lökéseitl

egymásra estünk. Éjjel felváltva ölben tartottuk a gyermeket,

hogy kicsit aludjon szegény. Tizünk részére volt két fél-kenyér,

egy kis száraz tarhonya, kevés zsir, néhány konzerv. Nagy nél-

külözés árán kihúztuk valahogy kedd estétl szombat reggelig.

Szerda reggel Csúcsán voltunk, átmentünk Nagyváradon,

Püspökladány, Debrecen, Ujfehértó, Téglás, Szerencs állomáso-

kon, de Kenyérmezt sehol nem láttuk. Ritkán kaptunk egy kis

vizet, de szükségletünk elvégzésére sem hagytak leszállani. Sze-

rencsére magunkkal vittük a gyerek részére egy edényt, amit a

vagonban lévk mind használtak. Valóságos kincs volt.

Csütörtök estefelé megérkeztünk Kassára, de még mindig

nem sejtettük, hogy hová visznek bennünket. Ekkor a vonat elé

jött egy magyar és egy SS tiszt és elkezdtek ordítani “mindenki

pénzt, ékszert, értéket, tölttollakat, órát, azonnal szolgáltasson

be, mert akinél valamit találok agyonverem!” Hangsfulyozva,

raccsolva az “r”-t.
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nap bablevest, másnap “paszuly levest”. Állítólag Bikfalvi vá-

rosi tanácsos 12 dkg.-ot rendelt belle személyenként.

Reggel hatkor sorakozó volt, minden munkabíró embernek

dolgoznia kellett. Nagy gödröket kellett ásni W. C.-nek; deszká-

val bekerítettük mérnökök irányítása mellett.

Gyakran repülgépek keringtek a gettó felett, valószín

fényképfelvételeket készítettek. Minden eate Dr. Balázs Endre

táborparancsnok utasítására — emberek végig járták a blokko-

kat, vedrekkel kezükben és felkértek mindenkit, hogy pénzt, ék-

szert, értéktárgyat, alkoholt, cigarettát, gyertyát, gyufát, a ved-

rekbe dobják be, mert azután motozás lesz és akinél bármilyen

csekély dolgot találnak tiltott dolgokból, azt fbelövik.

Közben kezdték a vagyonosabbakat vallatni rettenetes kín-

zások között, hogy vallják be hová rejtették el vagyonukat. Ezt

látva, szóltam egyeseknek, hogy ne trjük tétlenül, mert rendre

agyonvernek mindenkit. Úgyis csak kb. 20-30 rendr ügyel re-

ánk, törjünk ki és meneküljünk, hisz a határ közel van és ha

nem is sikerül mindenkinek, legalább megpróbáltuk és nem pusz-

tulunk el gyáván. De szavaim nem találtak meghallgatásra.

Május 23-án reggel arra ébredtünk, hogy az 5-6-7-es blokk

kijáratainál rendrök állnak. Még szükségletünk elvégzésére sem
mehettünk ki. Reggel hat óra felé kitereltek bennünket zuhogó

esben, öregeket, betegeket, gyerekeket, egy üres térre. Majd
megjelent Dr. Balázs Endre táborparancsnok, egy rendrfogal-

mazó kíséretében és a következ beszédet intézte: “Testvéreim,

a Kormány kiürítette Kenyérmez városát a lakósságtól és Ma-
gyarország összes zsidói oda lesznek internálva a háború befeje-

zéséig. Kényelmesebben leszünk ott elhelyezve mint itt és vigasz-

taljon az a tudat, hogy együtt leszünk családtagjainkkal, habár

rendri felügyelet mellett”.

23-ikán délután kezdték az 5-6-7-es blokkban lév emberek

összeterelését. Mindenki igyekezett lehetleg a legtöbbet csoma-

golni, hisz nem tudtuk meddig tart a háború és Kenyérmezn
is szükség lesz ruhanemre, ágynemre. Amit nem tudtunk ci-

pelni azt összekötöttük egy csomagban, amelyet megcímeztünk,

mert azt mondták, hogy utánunk küldik. Estefelé elindítottak

3,000 embert, de a rendrök veréssel kényszeritettek bennünket,

hogy csomagjainkat hagyjuk ott, azzal a megjegyzéssel, hogy

nem kell mindent a németeknek vinni, maradhat valami a ma-
gyaroknak is. De mi nem értettük beszédüket. így indultunk el
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felügyelet alatt keseregve-várva a városi szemetes-szekerekre,

melyeken kivitték ket a gettóba, ahonnan már nem volt vissza-

térés.

Természetesen a Zsidó Tanácsnál semmit sem lehetett intéz-

ni, hiszen élkkel kellett tördni, nem pedig holtakkal.

Másnap, május 4-én hajnalban megjelentek detektívek fegy-

veres rendrök kíséretében ordítva, kiáltva : “Azonnal ki a lakás-

ból”. Mi felcsomagolva készen álltunk, de a “fenevadak” nem
engedték meg, hogy két takarót vihessünk, pedig négyen voltunk.

Azt mondták, hogy a németek úgyis mindent elvesznek és inkább

maradjon a magyaroknak. Nagynehezen az egyik rendr meg-

könyörült valami értékes ajándék fejében, hogy egy pokrócot és

paplant vihessünk magunkkal. Közben a rendrök kinyitották a

fiókokat és a nekik tetsz dolgokat— hisz amugyis a magyaroké

— bezsebelték.

Hat órára reggel kitereltek bennünket, két családot, a Chev-

ra Kadisa épületének terraszára. Mindenki ügyelt batyujára,

mintha, az lett volna a világ legnagyobb kincse. Végre megjött

egy szemetes-sizekér, melyre felpakoltak néhány családot. Késbb
pedig befutott egy szemetes autó, melyre mindannyian felfér-

tünk és örökre búcsút vettünk lakásunktól, melyben 15 évet töl-

töttünk.

Megérkeztünk a téglagyárba. A kapu eltt figyelmeztettek,

hogy a kalapot vegyük le, mert SS eltt zsidó nem állhat fedett

fvel. Betereltek egy színbe, ahol megmaradt értékeinket elszed-

ték s csak azután motoztak meg bennünket, külön a férfiakat és

speciális bábák a nket. Végre bekerültünk a téglagyár belsejébe,

ahol el kellett helyezkednünk. Mondanom sem kell, hogy amióta

a gyárat felépitették az nem volt kiseperve. Évtizedek piszkát

takarítottuk el. Csak nyolc négyzetméterhelyet foglalhattam el

négy személy részére. A falakat lepedk képezték.

Késbb kimentem terepszemlére; láttam egy hosszú sort.

Érdekldésemre azt a választ kaptam, hogy a W.C.-re csak liba-

sorban lehet járni. A gyár alapitásakor két személy részére ké-

szült, de most a közfalak és ajtók hiányoztak. Ezt tartották a ma-
gyar hatóságok megfelelnek 18.000 ember részére.

Eleinte mindenki azt evett, amit magával hozott, de az enni-

való kezdett lassan fogyni. Kolozsvár városa nagylelken gon-

doskodott az “ellátásról”. Zsidó lakásokból kihoztak néhány für-

dkádat üst helyett és abban fztek ebédet a zsidóknak: egyik
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fenti mesterségekben. Alkalmam nyílt embereken némileg segí-

teni (a szögegyenesitésnél, szemétszortirozásnál). Megtettem.

1944. december elején az úgynevezett Leipzig-i transzporttal

(háromszáz lelket) átszállítottak, az oroszok által már ersen

megközelített Auschwitz-ból a Meuselwitz (Thüringen) városka

melletti Arbeitslagerbe, ahol egy hatalmas fegyvergyár mkö-
dött. (Geschoss und Panzerfaust) . Itt dolgoztunk. Még az éhe-

zésnél is borzalmasabbak voltak a naponta megismétld angol-

amerikai légitámadások.

A gyár parancsnoka egy SS alezredes (ing. Remy), a jó ég

tudja miért, többször berendelt irodájába, rajzok elkészítésére

és számítások elvégzésére. (Itt született meg bennem a construk-

cióra való átrétegezdés gondolata.)

Itt alkalmam nyílt számos ember életét könnyebbé tenni,

st meg is menteni.

1945. április végén kezdtünk visszavonulni az amerikai

“Panzerspitz”-ek ell. 1945. május 8-án szabadultunk fel. Utolsó

gyalogtúrám: Leipzig — Prága — Pozsony — Budapest —
Nagyvárad. Derék séta, az elz pár ezeren kívül, amelyeket az

orosz harctereken tettem meg.

Nagyváradról Temesvárra jöttem. (Kolozsvárra soha töb-

bé). Temesváron kezdetben a nyolc km-re es Freidorf-i cukor-

gyárban “mködtem” mint répakirakó, majd késbb, mint répa-

minség-ellenrz. Már tudtam vásárolni egy ócska ruhát és egy

i'end alsóholmit, étkezni is kezdtem, egyszer naponta. És újból

elkezdtem élni. 1965. március 25-én Izraelbe érkeztem.

ÜTÜNK AUSCHWITZBA*

Irta: Sámuel Sámuel

1944. május 3-án reggel jelentették nekem: “Sámson Endre

asztalos felakasztotta magát, hogy elkerülje a gettóba való szál-

lítását”.

Aznap kezddött meg Kolozsvár zsidóinak a téglagyárba

való szállítása. Elmentem a neológ hitközség irodájában mköd
“Zsidó Tanácshoz”, hogy engedélyt szerezzek a temetésre, mert
zsidóknak csak meghatározott idben volt szabad az utcán jár-

mok. Útközben láttam az Árpád, Rudolf és a többi mellékutcákon

az ottani zsidókat szegényes batyuikkal rendri, illetve “hóhéri”
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senki meg nem sérült. Ellenben a tizennégy magyar csendr

nyulakat megszégyenít sebességgel széjjelszaladt a szélrózsa

minden irányába. A gettó teljesen rizetlenül maradt. Az út

szabad volt a Jnenekülésre, a környékbeli román falvak la-

kói már a magyarok elleni gylöletbl is elbújtatták volna

a menekülket. Nem kétséges, hogy a magyar lakosok kö-

zül is akadtak volna *‘zsidóbujtatók’\ Ha a menekülés megtörtént

volna, a pár nyomorult csendr a 18.000 lélek még egy százalé-

kát síem lett volna képes összefogdosni.

'Igen ám, de ki olyan rült, hogy a menekülés kockázatát

vállalja, amikor a Zsidótanács hivatalos lapja s a gettóparancs-

nokság közlése szerint, a hajdani orosz-fogolytáborba: Kenyér-

mezre visznek bennünket, ahol kényelmes barakkokban várjuk

ki a háború végét.’’

Még én is, az Ukrajnát végigszenvedett munkaszolgálatos,

maradéktalanul elhittem e megnyugtató közleményt s bíztam

benne, hogy családom és gyermekem, kis Évám megmenekül.

Csak egyetlen disszonáns körülmény zavart, de ezt elhese-

gettem magamtól. Egy, a második transzportot kisér és a gettó-

ba visszaérkezett, jóindulatú, öreg, magyar csendrrmester, na-

gyon szomorú arccal, mélyen hallgatva figyelte a szerencsétlen

zsidók "örömujjongását” Kenyérmezvel kapcsolatban. Beszélnie

nem volt szabad, de egy könnycseppet láttam a szemében csillog-

ni (a magyarok Kassáig kisérték a transzportokat, ott azután

a németek vették azokat át).

Röviden, körülbelül 386 kivételezett zsidó elkülönittetett, a

többi pedig öt csoportban, leplombált tehervagonokban "Ke-

nyérmez” helyett Auschwitzba került.

Étel és ital nélkül az utazás hat napig tartott a lezárt vag-

gonokban. Hogy mi minden játszódott le ez id alatt, errl jobb

nem írni. Az Auschwitz-i rámpáról, Dr. Mengele és a neki segéd-

kez segesvári Dr. Capesdus, jobb és bal kézlegyintésérl (élet

és gázkamra) nem irok. Magáról Auschwitz-ról szintén nem.

E pokolban 181 napig (nem a szokásos 3 napig) voltam. Ki-

álltam a hetenkénti bels selectiókat ("Mangelnde Vitalitát —
Sofortige Gaskammer”).

Beosztásom: Drainage, Dachdeckerei, Kompostierung, De-

slnfection, Tischlerei, Schlosserei. Az úgynevezett "Unterkunft”

keretében, Vorarbeiter-i (elmunkás) minségben mködtem a
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delte, hogy a foglyok bizalmit válasszanak, kinek feladata lesz a

bels rend és a parancsnoksággal való nexus fenntartása.

Engem kényszeritettek a foglyok e hálátlan szerep elválla-

lására, melyhez Préhn hozzáfzte: “mindenért az életemmel fe-

lelek, minden reggel jelentést adok le” (“Du meldest am Morgen,

dass ich vöm Luftdruck zurückfallé” )

.

E “szerepben” nyolc keserves hétig mködtem. Sokat vesz-

tettem amúgy is megfogyatkozott életermbl. Viszont senki ha-

jaszála meg neim görbült. Az Ipar-uccai toloncházból a gettóba

való kiszállításunkkor mindenki egészségesen került családjához.

A gettó “parancsnoka” Dr. Balázs Endre ügyvéd volt. Két

hétig voltunk a gettó lakói, harcteret nem járt emberek számára

is, elképeszt körülmények között. De még én is, aki a flektifuszt

a földön fekve a szabad ég alatt csináltam végig Ukrajnában,

azt mondom : leírhatatlan volt a helyzet a téglagyári gettóban.

Ez már nem német, ez már magyar munka volt.

A magyarok a tlük megszokott hsiességgel küzdöttek a

gettonizálás eltti napokban a még “elrejtett” zsidó holmik meg-

szerzéséért (a németeket megelzend).

E célból a civilbe öltözött csendrök a téglagyár kapujával

szembeni irodában az inquiziciót felülmúló eszközökkel csikarták

ki a szerencsétlen zsidókból a rejtekhelyeket. Nk, férfiak, öre-

gek véresre verése a legszelídebb módszer volt. A láng fölötti

pöi’kölés már valamivel komolyabb dolog. De volt még ennél is

rosszabb,

A magyar hóhérok pontos lista alapján dolgoztak. A gettó-

parancsnok minden reggel listát kapott az aznap elállitandókról

és korrektül gondoskodott hogy a kinzókamrában mindenki

percnyi pontossággal elálljon. A “missing” (nem található)

fogalma ismeretlen volt, hála a Parancsnokság inquiziciós ügy-

buzgóságának. A “gettó” irodájában közben az Írógép szüntele-

nül kopogott. A kivételezettek (Kasztner-csoport) egyre módo-

suló névsorát készítették el.

Magában a gettóban borzalmas jelenetek játszódtak le. Ret-

tent harc folyt az élelemért is. Tizennyolcezer ember szörny

egészségügyi feltételek között tengette életét. Borzalom akár-

csak rágondolni,

1944. junius 4-én az angolok végigbombázták a Várad-Ko-

lozsvár-Tövis, Arad -Temesvár vasútvonalat,

A bombák a gettó veszedelmes közelségében zuhantak le, de
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Túszként beszállítottak az Ipar-utcai toloncházba. (A nket
és gyermekeket három nap múlva hazaengedték.)

A túszok száma : 85 volt, ebbl 98 százalék zsidó és 2 száza-

lék keresztény kommunista.

A letartóztatottak között volt: Dr. Kertész Jen, Ritók

Zsigmond, Dr. Kádár Imre (kitért zsidó, most dunántúli ref.

püspök) és még sok zsidó notabilitás, élükön Dr. Fischer József-

fel, akit három nap elteltével budapesti intézkedésre kiengedtek,

ö lett a helyi “Zsidótanács” elnöke. Ezen kívül öt munkaszolgá-

latos: Dr. Dénes László, (most Dr. Dinnay József ügyvéd Tel-

Avivban), Dr. Kertész Miklós, Dr. Berger Sándor ügyvéd (most

USA-ban építési vállalkozó), Schwartz Imre és jómagam.

Túszként bántak velünk s német alapossággal mindenkirl

nyolc-tizoldalas kihallgatási jegyzkönyvet vettek fel. A társaság

alaposan meg volt félemlitve.

Közben a tusz-létszám körül-belül egyszázötvenre emelke-

dett. A német “törvénytiszteletre” jellemz a következ eset:

Egyetlen lévén, aki a német nyelvet s mindenek felett a

német “szoldateszka” nyelvezetét perfektül bírtam, egy napon

a vallató szobába citáltak. Kellemetlen érzés fogott el. Tolmács-

ként kellett szerepelnem az alábbi ügyben:

Grün Ede vágóhidtéri pék székely szolgája, letartóztatott

gazdája fehér kittlijét ellopta és az ócskapiacon értékesítette.

A német igazság és jog rei felfedezték a bntettet s a góbét

behozták “kikérdezni”.

A felek kérdéseit és feleleteit hségesen tolmácsoltam. A
székely lassan vallott és a Gestapo tiszt egyre türelmetlenebb

lett. Törvénytisztelete nem bírta elviselni egy “vagyontárgy”

elidegenítését és ezáltal a német haza megkárosítását. Rablók és

tolvajok igen kényesek az ilyesmire.

Türelmetlenségében a tiszt egyre aranyóráit figyelte (min-

den zsebében legalább egy volt), végül is vagy tiz hatalmas po-

font mért le a székely arcára, aki természetesen mindent beval-

lott. A kihallgatás befejeztével egy kiadós pofont én is inkasszál-

tam. Nyilván a tolmácsolás ellenértéke fejében és ugyanakkor

szolgálataimat udvariasan megköszönte.

Megjegyzem, hogy e psychopatologikus ellentmondást ké-

sbb mint auschwitzi bels munkás, Dr. Mengele-nél is tapasz-

taltam több ízben. Napok múltával Sturmführer Préhn elren-
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felkeresi Önt e levéllel. Tanácskozzék meg: mit le-

het tenni? Talán Konstantinápoly az egyetlen ut,

melyen keresztül hatni lehetne Angliára, hogy já-

ruljon hozzá a “gonoszság birodalmával” történ

csereakcióhoz. Lehetséges, hogy a Vatikán sem tett

meg mindent, ami hatalmában lett volna megtenni.

Én tanácstalan vagyok,” — fejezi be dr. 1. Herczog

frabbi levelét,

1944 julius 29-én a Tel Avivban rendezett “Újságírók Esti-

jén (“lton Haitonaim”) számoltam be a magyarországi esemé-

nyekrl. A héber újságok másnap közölték beszámolóm tartal-

mát. Augusztus elején pedig certifikátok százait küldtem a
Szochnut által Svájcon keresztül Magyarországra,

Megpróbáltam a lehetetlent. Két hónap leforgása alatt elju-

tottam a nácik által elfoglalt Kolozsvárról Jeruzsálembe. A há-

ború utolsó szakaszában, életveszélyek között versenyt futottam

a halállal, hogy hirt vigyek a világba és hogy segítséget hozzak.

A magyar és német hóhérok azonban sajnos — gyorsabbak

voltak mindennél és mindenkinél.

AUFMACHEN

!

Irta: Feusrlicht Andor

Kolozsvárt, 1944. március 31. hajnalán az ablaktáblák dön-

getésére ébredtünk : “Aufmachen !’’

Berobbant egy magyar rendr és tiz Gestapo pribék. Per-

ceken belül anyá mmal, feleségemmel és az egyetlen gyermekem-

mel együtt feldobtak egy teherautóba. Lakásomat lepecsételték

a németek, — a magyarok rablását meggátlandó — lévén ez a

németek eljoga. A lakásban komoly értékek voltak. Percek alatt

minden elveszett. Még letartóztatásom eltti napon hozzám is

eljutott a pesti “Zsidó Tanács” hivatalos közleménye, mely a

zsidóságot nyugalomra és engedelmességre inti: “Mindenki he-

lyén fog maradni. Senkinek vallása vagy nemzetisége miatt sem-

mi bántódása nem lesz.” Evvel a “megnyugtatással” sikerült

ötvenkét Erholungsheimból elcibált németnek 18.000 zsidót

kézbentartani és Kolozsvárt elfoglalni.
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kötjében a németeknek. Csupán egy Berkovici nev zsidónak

köszönhet, hogy tervük nem sikerült. Berkovici, aki valamikor

a román keresikedelmi tengerészetben szolgált, észrevette, hogy

hajónk immár 24 órája egy helyben forog a nyilt tengeren és

nem megy elre. Ezt csupán szakember veheti észre. Gyanús volt

eltte G körülmény és közölte néhányunkkal. Vaskos chalucok

közrefogták a hajó kapitányát, aki bevallotta megállapodását a

németekkel. Hajlandó azonban 1500 angol font ellenében meg-

szegni a megállapodást. A hajó jobbmódu utasai összeadták a

pénzt s Így sikerült a veszélyt elhárítani fejünk fell. Végül is

julius 9-én, szombat délután kikötöttünk a Bosporusban, Istam-

bulnál. A törökök nem engedtek leszállni. Megengedték azonban,

hogy egy motorcsónakon, török tisztek jelenlétében beszélhetek

Barlasszal, a konstantinápolyi ‘‘Vaad Hahacala^' Palesztinái meg-

bizottjával. Ismertetem vele a magyarorsizági helyzetet és kérem,

hogy tegye meg mindazt, amit módjában van megtenni és kérem,

vegye fel a kapcsolatot dr. Marton Ernvel, aki Bukarestben ma-
radt. Jómagam pedig együtt megyek a Kazbek utasaival, akik

átszálltak Haidar Pashan vasúti szerelvényre, mely elvitt ben-

nünket Aleppoig. Ott marhavagonba szállunk és julius 12-én

megérkeztünk, a világháború utolsó hónapjaiban, Haifára. Az
angolok bezártak bennünket, mint illegális allijázókat, az atliti

táborba. Icchak Grünbaum, a ‘‘Vaad Hahacala’’ paleaiztinai el-

nöke eljött a táborba és igy sikerült vele már megérkezésem els

napjaiban hosszabban tárgyalni, a zsidó mentési munka ügyében.

Julius 27-én pedig, miután a cionista vezetknek sikerült engem
kiszabadítani az atliti táborból, Jeruzsálembe utaztam, a Hitach-

dut Olej Hungária vezetinek kíséretében éai beszámoltam a

**Vaad Hahacala’’ elnökségi ülésén mindarról, amirl tudomá-

som, és személyes információm volt. Felkerestem dr. I. Herczog

országos frabbit, aki dr. Mágnes Judahoz, a héber egyetem elnö-

kéhez irányított és hozzá a következ levelet intézte:

*'Meg vagyok döbbenve oly annyira, hogy az írás is

nehezemre esik. Bizonyára olvasott ma a Palestine

Postban Magyarországra vonatkozólag. Ma én is

kaptam táviratot a svájci rabbik ''Mentési BizotU

ságától”, melyben közlik, hogy a helyzet Magyaror-

szágon keser, minden Ígéret ellenére ,,, A Vati-

kánhoz táviratot küldtem a múlt héten, tanácsához

hiven . . . Dr, Weinberger Moshe, kolozsvári frabbi
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sége, volt kormányelnök, fogadott lakásán, annak ellenére, hogy

házi rizet alatt állott. Kérésem az volt hozzá, hogy bocsásson

rendelkezésünkre üres, kitöltetlen, nemzeti parasztpárti igazol-

ványokat, melyeknek segítségével gondoltunk zsidókat könnyeb-

ben “elhelyezni” majd, ha sikerült már ket áthozni a határon.

Eaoul Sorban junius» elején átszökött Kolozsvárra és szörny
hírrel tért vissza: Kolozsvárt nincsenek zsidók. Légitámadások

nagy rombolást vittek véghez a vasúti állomás környékén. Kvé
meredtem. Képtelen voltam felfogni a hirt : “Kolozsvárt nincse-

nek zsidók!” Hova lettek? Hova tntek négy hét leforgása alatt?

Közben megérkezett Bukarestbe dr. Marton Ern isi. Sikerült

neki átjönni a határon. Rokonának, Hirsch Mártonnak lakásán

találkoztunk. Dr. Marton Erntl hallom a hirt, hogy a kolozs-

vári zsidókat vasúti szerelvényeken Csap állomáson keresztül

“Osviencim” felé vitték. Rejtekhelyemen, melyet Sebestyén De-

zsék jóvoltából kaptam, elvettem egy világatlaszt ég próbáltam

rajta “Osviencimet”, melyet tnost hallottam életemben elször,

megkeresni. Érthetetlen volt elttem a gettó kiürítése és a ko-

lozsvári zsidóknak Osviencimbe való szállítása. (Izraelben, a há-

ború befejeztével derült ki azután és döbbentünk rá az osvien-

cimi tragédiára. Es akkor szereztünk tudomást arról is, hogy

volt egy Kasztner R. által, BergenBelsen-en át, Svájcba jutott

csoport.) Marton Ernvel megállapodtunk, hogy feladatunkat

megosztjuk. Ó marad Bukarestben, én pedig Konstantiná-

polyba megyek, ahol a palesztinai “Vaad Hahacala” (mentési

bizottság) központja mködött.

1944. julius 4-én indulunk mintegy 700-an, köztük kétszáz

transnistriai zsidó árva, a bukaresti déli pályaudvarról Konstan-

cába. A kiköt vámházába terelnek bennünket g másnap meg-
kezdik a behajózást a Kazbek nev hajóra, melyet, mint dióhéjt

dobál a vihar a kikötben ide-oda.

A Kazbek fedélzetén helyrl szó sincs, összezsufoltan, em-
ber ember hátán, légtornászok módjára próbálunk meg-megállni.

A hajó valamikor szénszállitó dereglye lehetett. Hasában össze-

tákolt deszkalapokon próbált többgzáz ember megmaradni. Ju-

lius 7-én, csütörtökön este elindult a Kazbek Palesztina felé.

Mintha német repülgépek keringtek volna felettünk, amint a

Fekete tengeren próbált a Kazbek egyensúlyát fenntartva elre
úszni. A hajó török kalózok kezében volt, akik hajlandók voltak

— mint késbb kiderült — kiszolgáltatni bennünket Burgos ki-
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meghallgatta. Elvezetett a genfi Vörös Kereszt bukaresti képvi-

seletéhez. Tárgyalásokat folytatok Zisuval, a palesztinai munka
vezetjével. Dr. Filderman két nappal a nála tett látogatásom

után megrázó levelet küldött Barbu Stirbey herceghez, aki Kairó-

ban tartózkodott akkor és titkos tárgyalásokat folytatott a szö-

vetségesek képviselivel, Romániának a szövetségesekhez való

csatlakozásáról. Románia hajlandónak mutatkozott bizonyos fel-

tételek mellett elhagyni a Hitler-Mussolini tengelyt. Filderman

kérte Barbu Stirbey segitségét a zsidó kérdésben. Ugyanakkor
dr. Filderman fordult Amerika, Oroszország és Anglia konstan-

tinápolyi követeihez és felhivta figyelmüket a magyarországi e-

seményekre és kérte azonnali beavatkozásukat, segitségüket.

Többek között azt is, hogy adassék védelem a Magyarországról

és Lengyelországból Romániába menekült zsidók részére, akik

jogtalanul lépték át a román-magyar határt és halálbüntetés vár

rájuk. Ugyanis aznap (május 3-án), amikor Románia területére

léptünk, megjelent Antonescu kormányelnök rendelete (205396/

M.2.), mely szerint minden jogtalan határátlépre halálbüntetés

vár, hozzáfzve a rendelethez személyes intézkedéseit is: ‘‘zsi-

dók, akik átszöktek, lelvetnek, aminthogy kivégzik mindazokat,

akik elbújtatják ket és nem jelentik fel ket. . . A rendeletet 24

óra leforgása alatt végre kell hajtani . . . Felkértem Von Killin-

gert (Németország bukaresti követe), hogy rendeljen ki német

ellenröket különböz határpontokhoz, akik a mi embereinkkel

együtt ellenrizni fogják a határátlépket. .. A határt ertelje-

sen kell ellenrizni . . . Idrl-idre az országban magában is raj-

taütésszer ellenrzést kell végrehajtani.”

Fontos volt tehát biztosítani a zsidó menekültek biztonságát

Romániában és ezért Filderman kérésemre megtette a fenti lé-

péseket. Ez volt az els eset, hogy a szövetségesek képviselihez

ilyen irányú felhívást intéztek. Dr. Filderman fordult a román
kormányhoz is, hogy adjon ideiglenes menedéket a zsidó mene-

kültek számára mindaddig, amig hajóra szállhatnak. Felkereste

Antonescu Mihályt, fleg a magyarországi zsidók érdekében,

hogy ne tegyék vissza ket a határon és hogy a romániai kikö-

tkbl kifutó hajókon 10%-ban biztosítsanak helyet a Magyar-

országról Romániába menekült zsidók számára.

Raoul Sorban, aki valamikor Tatar Coriolan volt cluji-ko-

lozsvári királyi helytartó ftitkára volt, segítségül jött abban,

hogy Juliu Maniu, a román nemzeti parasztpárt vezet egyéni-
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petróleum kutjai égnek. Szörnyülködnek és szidják a szövetsé-

geseket. Déli 12 óra. Ploesti felé közeledünk. Katonai rendrség

ellenrzi az utasokat. Nem messfze vannak tlünk. Nem nagyon

tetszik a dolog. A jegyellenr is jön. Utasitásokat ad, mert a sze-

relvényrl át kell szállnunk. A Bukarestbe utazóknak egy a Bra-

zilról induló vonatra kell átszállniok. De az utat Brazig gyalog

kell megtenni, mert vonatunk fél kilométernyire állt meg az ál-

lomástól. Nagy melegben nekivágunk az útnak, mezkön keresz-

tül, német légvédelmi tüzérség fészkei mellett haladunk el. Imitt-

amott nagy bombatölcstérek tátonganak, a vasúti pályatest fel-

szakitva. Ploiesti lángokban, petroleumtartályok hatalmas lán-

gokkal égnek. Szirénák szólalnak meg. Légvédelmi ágyuk böm-

bölnek. A város fell emberek rohannak. 1944 május 6-án délben

valóban újabb légitámadás volt Ploiesti ellen. (Késbb olvastam

róla: James Dugan and Caroll Stewart által irt könyvben: Plo-

iesti. New York, 1962. pp. 253). Mi pedig megyünk elre Brazi

felé, mert sürgs az utunk. Vadászrepülgépek a levegben, nagy

légicsata, rémes percek, szivjuk a fekete-kormos levegt, de elér-

tük Brazi vasútállomását, ahol egy rozoga pullmankocsit talá-

lunk, összetört ablakokkal, de eltte mozdony prüszköl. Az állo-

másfnök és személyzete menekül. Mi is felkapaszkodunk rá és

megyünk. Az egyik kocsiból álló szerelvény végül is Chintilla

nev állomáson kötött ki. Innen egy Bukarestbe haladó vonaton

végül is este nyolc órakor elérkeztünk Bukarest Gara de Nord

félig lerombolt vasúti állomására. Az állomáson razzia. Hamis
igazolványaink segitségével sikerült kijutnunk az utcára. Nagy
nehezen eljutunk az Organizatiune Romana Turista (ORAT)
Calea Vacaresti 14 szám alatt lév irodájába, melynek cimét

Hirsch Ari adta meg még Tordán. Rozoga, elhanyagolt épület,

még rozogább falépcsvel. Szk irodahelyiségek, amelyekben em-

berek százai tolongtak. Még az éjjel felkeresem dr. Alexander

Safran, Románia országos frabbiját és informálom a magyar-

országi helyzetrl. Romániában nem tudták: mi folyik, mi tör-

ténik a szomszédos! országban. Pontosan úgy, ahogy Magyaror-

szágon nem tudták, mi folyik a vele szomszédos országokban.

Kérésemre a frabbi másnap felkereste a svéd, svájci követsé-

get, az apostoli nunciust és rajta keresztül távirat megy Rómába
a pápához, a magyarországi zsidóság érdekében. En meg felke-

restem dr. Fildermant, a romániai zsidóság elismert vezetjét,

akivel titkos helyen találkozom. Híreimet feljegyezte, kéréseimet
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lási mozgalomban, harcban vett részt. Már egy éve, hogy Ma-
gyarországon tartózkodtak, de most megérezték, hogy tovább

kel] állniok. Szimpatikus zsidó leányok és fiuk.

Vezetink indulnak vissza Kolozsvárra az éjjel. Pár sort

Írok igazolásul, hogy a határon való átkelésünk sikerült és az

ut még mindig járható. A háziak legfiatalabb tagja kúszik fel

hozzánk majd és érdekldni kezd terveink iránt. Az feladata

a menekülteket Ajtonyból tovább szállítani. Két bátyja, akik

bennünket idáig elhoztak, román katonaszökevények és ezért k
általában Kolozsvárt tartózkodnak. Csak ilyen alkalommal tér-

nek vissza Ajtonyba egy pár órára, ö szállítja azonban tovább

a határátlépket, 500 peng ellenében fejenként. Megállapodunk,

hogy hajnalban, három és négy óra között jómagam, feleségem,

Sámson Móse meg egy chaluca bemegyünk Tordára. A többiek

pedig követni fognak. Vezetnk ismeri az utat meg a helyet: egy

kis szálloda, ahova eddig is vezette a menekülteket. A szállodába

eljött Hirsch Ari, aki betegsége ellenére is immár éyek óta fá-

radhatatlanul, hsiesen dolgozott Tordán a határon átmenekült

zsidók érdekében, ö volt az, aki hamis papírokkal látta el a Tor-

dára eljutott menekülteket. Életveszélyes munka volt. Elmondom
neki, hogy Bukarestbe kell eljutnom. Meg fog tenni mindent —
válaszolta. Május 6-án valóban elhagytuk Tordát vonaton, azok-

kal a hamis iratokkal és utazási engedéllyel, amelyeket Hirsch

Ari elkészített számunkra. Az utasok románok, csupán a mellet-

tem ül utas berlini német, aki már húsz esztendeje él Romániá-

ban. Alig hag3d;a el a szerelvény Tordát: légiriadó van. A vonat

megállt a nyílt pályán és az utasok szétfutottak. Mi benn marad-

tunk helyünkön. Nagy hiba volt, ahogy most visszagondolok reá.

Várom az estét, félek a társalgástól. Feleségem meg jómagam
is beszéltük ugyan a román nyelvet, de mégis, legjobb a hallga-

tás. Nekidülök a fülke oldalának és színlelem az alvást. Közben

a kalauz ellenrizte jegyeinket és utazási engedélyünket. Mindent

rendben talált. A fülke is elcsendesedett és vele a német utas

zsidózása is, aki egy medgyesi nvel szapult bennünket. A fülke

társasága sokszor cseréldött. A folyósón állok órák hosszat és

szemlélem az erdélyi tájat, mely az éj sötétjében is szép. Brassó-

hoz közeledünk. Hideg van. Hajnalban Predeál környékén va-

gyunk. Az utasok eme útszakaszon félnek légitámadástól. Már
Brassóban ez volt az érzésük. Mutogatják is egymásnak az uta-

sok a vonat ablakán keresztül a légitámadások nyomait. Braza

230



VERSENYFUTÁS A HALÁLLAL

megindult a vérkeringés és folytattuk utunkat csendben, szinte

nesztelenül. A határ közvetlen közelében lehettünk. Imitt-amott

az ut mentén elhúzódó árokban lépdeltünk. Néhol teljesen elfe-

dett bennünket, másutt meg alig volt 25-30 cm magas. A hold

továbbra is ránk zuditja ezüstös fényét. Ma nem örvendünk neki.

Járásunk kissé megnehezült. Egy-két utitárs le-lemarad a cso-

porttól. Jómagam is nehezen vonszolom lábaimat. Megmerésze-

lek egy kérdésit a vezetnél: hol a határ? Ügyesen válaszol: nem-

sokára elhagyjuk. Látszik gyakorlottsága, hisz nem elször tette

meg ezt az utat az utóbbi esztendben. Pontosan éjfélkor halad-

tunk át a határon. “Spanyol lovak” jelezték a magyar-román ha-

tárvonalat. Pár percig a “Senki földjén” mentünk gyors léptek-

kel. Az ut igen bozótos. Puhánk meg-megakad benne. Azonkivül

valahogy zajt is okozott. Ismét kutyaugatást hallunk. A határ-

rendrség vérebeire gondolok. Félelemérzet van bennem és úgy

hiszem, mindannyiunkban. Csupán nem áruljuk el egymásnak.

Nem szólhatunk egymáshoz. Erd szélén vezetink pihenést pa-

rancsolnak, akik rummal telt üveget húznak el és isszák kegyet-

lenül. A rövid pihenés jót tett fáradt testünknek és még elfá-

radtabb, megkinzott lelknknek. Tiz percnyi pihenés után gyors

menetelést parancsolnak. Stopper órával a kézben vezetnek.

Ugylátszik, hogy bizonyos útszakaszt meghatározott idben kell

megtenni. Lehet, hogy rségváltást kell kihasználni. Megyünk

Sietünk. Vizesés, folyó akad utunkba. A szántóföld itt már agya-

gos. Lábainkat alig birjuk kihúzni belle. Még nem vagyunk cél-

ban. De egyre távolodunk a veszélyes határzónától. Éjjel két óra

van már. Pihenési. Nehéz talajon haladunk elre dombnak fel és

dombnak le. Ers, hegyi leveg is próbára teszi tüdnket. A
domboknak pedig nincs vége. Még egy és még egy. Végül hajnali

négy órakor elértük Ajtony községet, mely már Románia terüle-

tén van. Idevalók a vezetk is. Irtózatos kutyaugatás köszönt

bennünket, ahogy ereszkedünk le a völgybe, a vezetk házához,

ök elcsititják kutyáikat. Mennek elre és vezetnek bennünket

egy istálló felé. Felkapasizkodunk padlására és szinte ertlenül

beesünk az ott felhalmozott szénába. Belébujunk. Pihenni,

aludni, aludni ... De az alvás nem megy. Fázunk mindannyian,

még a száraz széna között is. Tapasztalatlanok vagyunk. Vizes

rajtunk minden. Ruhánk, cipnk átnedvesedett az utón.

Az ajtonyi csr tetején kezdünk összeismerkedni “utitár-

sainkkal”. Van köztük olyan, aki a lengyelországi zsidó ellenál-
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ott találtuk Krémer Bernát (“Construktio” villanyvállalat tulaj-

donosa) öccsiét és feleségét, továbbá hat lengyelországi “pálit”-ot

(menekültet).

A Magyar-utcán kinyílik egy korcsma ajtaja és kilép rajta

két “virágos kedv” magyar, fütykös bottal a kezükben. Meg-

adják az utasításokat. Követnünk, utánoznunk kell minden moz-

dulatukat. Figyeljük tehát ket. Egy ment elttünk az országút

közepén, társa pedig mögöttünk. Mi pedig kettesével, bizonyos

ritmusban. Este fél tizre járt az id. Neki indulunk a Feleki-tet

derekának a Kövespad-utcán, fölfelé a Györgyfalvi-uton. Az ég

felhs. Szótlanul lépkedünk. Imitt-amott gyenge fény szrdik
ki a nem eléggé szabályosan elsötétített ablakokon keresztül. Em-
berekkel nem találkoztunk, csupán kutyák vonitanak kegyetle-

nül. Egyszer csak katonai rjárat toppan elibénk az országúton.

Elveszettnek hiszem az egész csoportot. Ornátusom azonban vé-

dpalásttá változott. “Román papnak” véltek, aki valami “csa-

ládi celebrációhoz” megy “híveivel”. És a katonai rjárat szót-

lanul elhaladt mellettünk. Távolodó lépéseik félelmetesen visz-

hagzottak a macskaköveken, a néma éjtszakában.

Egyre jobban távolodtunk el a várostól. Szántóföldeken ha-

ladunk. Két-háromszáz méterre vagyunk felállított légvédelmi

tüzérség házaitól. Vezetnk hirtelen földrevágta magát. Utánoz-

tuk. Érezzük a szántóföld hidegségét, nedvességét. Szivünk pe-

dik torkunkban. Az eltelt percek örökkévalóságnak tntek. Sem-

mi jel, hogy feltápászkodhatnánk és tovább mehetnénk. Nehéz

a hasonfekvés: fekszünk, ahogy épp elterültünk a földön. Pró-

lunk kissé “elhelyezkedni”. Felemelem fejem és körültekintek.

Feleségemet látom tlem 5-10 méternyi távolságra. Már félórája

annak, hogy igy elterültünk. Közben a hold is kibújt a felhk

közül és végighintette fényét a Feleki-tetn és vidékén. Még csak

ez hiányzott nekünk. Hát még az égiek is ellenünk szegdtek?

Mindenki elhagyott bennünket: égiek meg földiek? Végtagjaink

kezdenek megmerevedni. Mozdulatlanul fekszünk ott, lélegzetün-

ket is visszafojtva.

Azokra a zsidó menekültekre gondolok, akik ugyanezen

az utón haladtak az utóbbi esztendkben a kolozsvári Me-

nekültügyi Bizottság segitségével és megmenekültek. Ezt az utat

akarjuk most még jobban kiszélesíteni és járhatóvá tenni. Ezért

érdemes szenvedni, gondolom magamban. Végül jelt kaptunk az

indulásra. Feltápászkodtunk, zsibbadt végtagjainkban újból
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“zárlat” eltt fordult hozzám Dr. Fischer József, a Zsidó Tanács

elnöke, hogy próbáljak még az éjjel átmenni Romániába és vég-

rehajtani egyedül azt a feladatot, amelyrl a Zsidó Tanácsban

április elején döntöttek, de a fent említett okok miatt abbama-

radt. Éreztem, hogy sorsdönt pillanatok eltt állok. Vállaltam

a nehéz és veszélyes feladat végrehajtását. Feleségem, aki min-

dig mellettem állott életem, papi mködésem nem egy nehéz órá-

jában, most is, minden habozás nélkül kész volt engem e veszé-

lyes útra elkísérni. A rendelkezésemre álló két órában, hiszen

hat órakor zsidó már nem mozoghatott szabadon Kolozsvár ut-

cáin, megbeszéltem utamat a Zsidó Közösség vezet tagjaival,

többek között Gottlieb Józseffel, Moskovits Józseffel, felkerestem

szüléimét, hogy elbúcsúzzak tlük. Csupán édesapámat találtam

otthon, édesanyám a zárlat ellenére késbb átjött hozzám, hogy

búcsút mondjunk egymásnak abban a reményben, hogy viszont

fogjuk látni egymást nemsokára. Sajnos erre többé nem került

sor, mert k is osztoztak a kolozsváriak szomorú sorsában,

Auschwitzban.

Élet és halál között

A mentési munka hs chalucai: Teszler és Gancz Hanna
közük velem, hogy a találkozás helye: Magyar-utca 24. számú

ház eltt lesz, este %9-kor. Este 8 óra. Magamra öltöm ornátu-

somat, hogy annak segítségével biztosítsam feladatom végrehaj-

tását és célunk elérését: segítséget hozni testvéreink számára.

Lakásunkat azonban nem tudtuk elhagyni. A magyarok rendrt
állítottak ajtónk elé. Lekéstünk — gondolom. Emeleti lakásom

ablakából figyelem a rendr lépéseit, ténykedését. Már V^9 van,

a találkozás idpontja közeledik. Közben kinyílik a templomud-

varba vezet középs kapu és begördül rajta a tábori konyha.

Vacsorát hoztak az iskolánk helyiségeiben elszállásolt zsidó mun-
kaszolgálatosok részére. A zsidó fiuk felgyülekeztek az udvaron

a tábori konyha körül és a rendr is elhagyta rhelyét és elve-

gyült a konyha körül várakozók között. E pillanatot kihasználva

elhagytuk lakásunkat és kisiettünk az utcára anélkül, hogy a

rendr észrevette volna mozdulatunkat. Megérkeztünk a Magyar-

utca 24 elé. Kettesével sétáló fiatalokkal találkozom. Köztük van

Sámson Móse nev tanítványom is. Kérése: vigyem magammal.
Tudnak-e szülei e lépésérl, kérdezem. Közelben lakik nagynénje,

mondja, bemegyünk hozzá és megbeszéljük vele Sámson Móse
sorsát-utját. Velünk jön. Tizenegyen megyünk. Rajtunk kivül
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íeti ‘‘képviselk’’ által a gettó felállításának közelg eshetségére

3S annak veszélyére és hogy készüljenek fel reá a legszüksége-

sebb dolgokkal. A zsidó tömeg nem fogadta e hirt komolyan, nem
hittek benne, pedig a magyar lapok örömujjongással közölték

a gettók feállitásának hírét Kárpátalján. Kolozsvár zsidó lakos-

sága nem volt képes lemérni a helyzet súlyosságát. Fiatal, len-

gyelországi menekültek azonban megérezték a veszélyt és siettek

elhagyni Magyarországot, ahol rövid idre megpihentek. Ajtony

község mellett lépték át a határt Torda irányába. Kolozsvárról

azonban nem mozdult senki. Még azok sem voltak hajlandók el-

hagyni a várost és menekülni, akik megizlelték a munkaszolgálat

szörny kínzásait és szenvedését Kelet-Európa hadszínterein és

sikerült hazatérniük nagybaczoni Nagy Vilmos hadügyminiszter

humánus rendelkezése folytán. Zsidók, akiknek rokonaik voltak

a közelfekv Tordán, nem siettek távozni még rokonaik hívására

sem.

Sajnos, a zsidó fiatalság kis része vette kezébe a vándorbo-

tot, mert egyrészt a szülk nem voltak hajlandók megválni gyer-

mekeiktl, másrészt meg abban az illúzióban ringatództak, hogy

a helyzet majd csak megváltozik és minden jobbra fordul. Talán

csak történik majd valami csoda. Ez a “talán” szó volt a “sem-

mittevésnek”, az apathiának a forrása 1944-ben Kolozsvárt is.

1944 április végén folytak az érettségi vizsgák a helybeni

zsidó középiskolákban, a nevelésügyi hatóságok jelenlétében és

felügyelete alatt; a kolozsvári Wald pászkagyár pedig sütötte

és szállította a közeled ünnepre a “macot”. Kolozsvári zsidók

készüldtek a “szabadság” ünnepére.

Azonban másutt is folytak készüldések, amelyekrl sajnos

nem tudtunk. Bécsben összeültek Eichmann segíttársai, néme-

tek és magyarok, hogy megbeszéljék a magyarországi zsidóság

mielbbi kiirtását és ezért megtették a szükséges elkészületeket

Auschwitz-ban, Birkenauban, megállapították a vasúti menet-

rendet is. Wisliczeny május elsején újból Kolozsvárt járt, hogy

személyesen ellenrizze: vájjon megtettek-e mindent a zsidók

gettóba való összegyjtésére, amely a náci tervben az els lépést

jelentette a pusztulás felé.

Falragaszok jelentek meg, melyeken a zsidó lakosság tudo-

mására hozták, hogy délután hat óra után senki nem tartózkod-

hat az utcán.

1944 május 2-án délután négy órakor, tehát két órával a
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ha pénz ellenében hajlandók lennének egy gépkocsin romániai

“utazását” lehetvé tenni. A Zsidó Tanács tíznapos elkészület

után lefújta az egész tervet azzal, hogyha “a terv kitudódna,

veszélyeztetheti nemcsak a Zsidó Tanács, hanem sok zsidó életét

IS.”

A Gettó felállítása

Közben mindinkább megersödött a gettó felállitásának hire.

Magyar újságok közöltek híreket más városokban felállított get-

tókról. A Zsidó Tanács harcolni kezdett e terv végrehajtása el-

len, de ugyanakkor megtette a szükséges elkészületeket a gettó

felállításának eshetségére is: gondoskodni kell élelemrl, gyógy-

szerrl, stb.

Memorandumot nyújtottak be a város polgármesteréhez,

melyben hivatkoztak a humanitárius okokon kivül a veszélyre,

mely a város összlakosságának egészségét fenyegetheti, ha több-

ezer embert préselnek össze egy helyre, ahol a legszükségesebb

egészségügyi feltételek is hiányoznak.

E sorok Írójára hárult a feladat: felvenni a kapcsolatot a

helybeni egyházfkkel (Imre Sándor rom. kath. püspökhelyettes;

Józan Miklós unitárius püspök, a magyar parlament tagja; Vá-
sárhelyi János református püspök) és rábírni ket, hogy járja-

nak el a városi tanácsnál és akadályozzák meg a gettó felállítá-

sát.

Endre László, a “magyar Eichmann” mitsem tördött a vá-

rosi hatóságok véleményével, ö maga személyesen utazta be az

országot, a városokat és gondoskodott arról, hogy a zsidók gettó-

ba szorítása mielbb történjék meg. így Kolozsvárt is kiszemel-

ték a vasútállomáshoz közelfekv Iris téglagyárat a gettó helyéül.

Wisliczeny Dieter, a “Sonderkommando” budapesti vezetségi

tagja április végén Kolozsvárt járt. A Zsidó Tanács összetéte-

lében ekkor változás állott be. Fischer József kétszázötven nevet

tartalmazó listát nyújtott be Wislicenyhez, aki azonban nem
volt hajlandó azt elfogadni és helyette a következ listát hagyta

jóvá: Fischer József, mint a Judenrat elnöke; tagjai: Marton
Ern, Léb Zsigmond, Kasztner Ern, (Dr. Kasztner Rezs test-

vére), Klein Pál (Brand Joel sógora) és Dr. Weisz Jen (Dr.

Fischer József sógora), mint az elnök titkára.

A listából kihagyták a két frabbit, mondván: “a németek

nem szeretnek rabbikkal foglalkozni.”

A Zsidó Tanács felhívta a zsidó lakosság figyelmét a kör-
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szók jelentek meg a városban, amelyeken elrendelte: zsidó köte-

les záros határidn belül pontos listát benyújtani magánvagyo-
náról ; mennyi készpénzzel rendelkezik ; milyen ékszerei, sznye-
gei vannak? Fejenként csupán egyezerötszáz pengt tarthat meg
magának; jegygyrn kivül más ékszere nem lehet.

A magyarok tanultak a németek bevonulása els napjaiból

és lépéseket tettek, hogy a zsidó vagyon most az kezükbe ke-

ruljon.

Rádiókészüléket már régebben be kellett szolgáltatni, hogy

ne legyen a zsidó lakosság módjában hireket hallani és tájéko-

zódni. A helybeli magyar lapok pedig tele voltak ‘‘Stürmer’' stí-

lusban megirt, gylölettl ftött cikkekkel.

A zsidó tanács igyekezett fenntartani a kapcsolatot a város

zsidó lakosságával. A várost körzetekre osztotta be és minden
körzetnek volt egy képviselje, aki naponta bejött a Zsidó Ta-

nács irodájába, mely a neolog hitközség irodájában mködött és

az ott kapott hireket, utas/itásokat közölte körzetével. Sok eset-

ben zsidó diákok kerékpáron vitték a Zsidó Tanács közléseit e

negyedekbe.

A hangulat a zsidó lakosság körében naponta változott. Hol

optimista, hol meg pesszimista hullám futott rajta végig. Egyik

nap bizakodó volt a zsidó ember, mert hallotta, hogy a szövetsé-

ges! haderk Olaszországot elfoglalták. Máramarosszigeten hal-

lották már az orosz ágyuk dörejét. Másnap meg lelohadt a re-

ménykedés, de e reménytelenségben is soha senki nem gondolt

arra, hogy el kell hagynia majd a várost, ahol született, élt és

dolgozott. A gettó gondolata pedig egészen távol volt tle.

A Zsidó Tanácsban felmerült egy szélesebb méret mentési

munka. Szóba került, hogy az Ajtony mellett lév “átkelési'^ pont-

hoz több más utat is kell keresni a hosszú magyar-román hatá-

ron. E célból a Judenrat elhatározta, hogy átküldi Romániába

Dr. Marton Ernt, akinek összeköttetése volt a román politiku-

sokhoz; László Jent, az Ady harianyagyár tulajdonosát, aki gaz-

dasági körökben volt járatos és e sorok Íróját, aki 1939-ben Ro-

mánia országos frabbi állására volt jelölve, hogy a mentési le-

hetségeket építsék, szélesítsék ki és biztosítsák a határon átke-

lk Romániában való szabad mozgását.

Dr. Marton Ern a helybeni román konzul (iChineziu) se-

gítségét próbálta megszerezni a határon való átjutáshoz; László

Jen pedig a lakásán elszállásolt németeknél puhatolódzott : hát-
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Frigyesnél aki ha jól emlékszem, kétizben is felutazott Budapest-

re, mindkét esetben üres kézzel tért vissza,

A kolozsvári zsidó tanács

Dr, Fischer József, a kolozsvári izraelita hitközség elnöke,

volt román parlamenti képvisel, az erdélyi Zsidó Nemzeti Szö-

vetség többszörös elnöke, pár nap múltán kiszabadult az Ipar-

utcai toloncházból, A Gestapó kiengedte, hogy alakitsa meg a

helybeni “Judenrat-ot”, melynek els összetétele a következk-

bl állott: Glasner Akiba frabbi, Dr, Fenichel József kórházi

forvos, Klein Gyula iskolaszéki elnök (akikkel beindítottam az

els napon a szervezési munkát), Dr, Marton Ern, az Uj Kelet

fszerkesztje, Léb Zsigmond, az orth, izr, hitk, elnöke és e so-

rok Írója, Fischer József volt a Judenrat elnöke, aki ebbeli mi-

nségében Eichmann rendeletére Budapestre utazott, Eichmann

magához rendelte a Magyarországon felállitott “Zsidó Tanács”-

ok vezetit, hogy számukra és általuk utasítást adjon az ország

zsidó lakosságának, Fischer József szavai — Budapestrl vissza-

térve — a következk voltak : “Folytatni a munkát, mint eled-

dig’’, Azonban a németek határozták meg a “munkát”, amely

bizony elütött a régitl, a megszokottól. Többek között elrendel-

ték, hogy naponta többszáz zsidó férfi jelentkezzék munkára.

Velük alakították át például a Pap-utcai orthodox zsidó templo-

mot autogarage céljaira. Minden nap újabb és újabb követelé-

sekkel állottak el. Fleg nehezen beszerezhet, a magyar ható-

ság által már régebben ellenrzött árucikkeket, például brárut
követeltek.

Fischer Józsefnek nap mint nap jelentkeznie kellett a Ges-

tapó parancsnoka eltt. Elször Dr, Strohschneider eltt, majd
Dr, Roedernél, hogy megkapja a “napi parancsot”. Megtiltották

neki, hogy a magyar hatóságokkal bármilyen kapcsolata legyen.

Kötelezvé tették minden zsidó számára, hatéves kortól, tiz

centiméter átmérj sárga csillag viselését. Az utcákon ma-

gyar közegek ellenrizték, hogy a sárga csillag kellképpen

legyen ruhánkhoz varrva. Ezer pengre büntették azt, aki-

nél úgy találták, hogy a “csillag” nem volt elég szorosan a

ruhához varrva, A piacon való bevásárlásra egy órát enge-

délyeztek, délután, amikor már mindent felvásárolt a nem-

zsidó lakosság,

Hollósy-Kuthy Lajos rendrparancsnok aláírásával falraga-
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Dr. Jakobi H., orvos

Judovits Géza, keresked
Judovits Lázár
Dr. Lebovits Miksa, ügyvéd
Dr. Weisz Béla, ügyvéd
Rosienzweig Márton, kereske-

d
Grnwald Dezs, tisztvisel

Dr. Geréb Izsák, ügyvéd
Geréb Kálmán, nyugdíjas

Pintér István, malomtulajdo-

nos

Dr. Hirsch Elemér, ügyvéd
Dr. Hirsch Elemérné, ügyvéd
Dr. Weisz Sándor, ügyvéd
Dr. Engelberg Izidor, ügyvéd

Dr. Herz Ferdinánd, ügyvéd

Gidáli Mór
Dr. Simon Aladár, orvos

Imre Lajos, tisztvisel

Grün Ede, lakatos

Friedmann Mór
Blum Lázár, keresked
Dr. Brunner Sándor
Sennenadeb Hermán, kereske-

d
Farkas Ern, keresked
Weinberger Hermán, kereske-

d
Dr. Pollák Miksa, ügyvéd
Finkelstein Alfréd

Feuerlicht Antal ( ?) (Andor)

1944. március 29-én a kolozsvári zsidó kórház egyik szobá-

jában kérésemre összejöttek az alábbiak: Glasner Akiba, az orth.

hitközség frabbija, Dr. Fenichel József, a zsidókórház forvo-

sa, Klein Gyula mérnök, a neolog hitk. iskolaszékének elnöke.

Elhatároztuk, hogy egymillió pengs alapot teremtünk meg, mi-

eltt még a németek rátennék kezüket a zsidók vagyonára, to-

vábbá eljárunk Inczédy Jocksman Ödön, Kolozsvármegye fis-

pánjánál a letartóztatottak szabadonbocsájtása érdekében.

Naponként felkerestem a fispánt irodájában, aki maga is

tehetetlennek mutatkozott a Gestapó intézkedéseivel ési tetteivel

szemben. Irodájában találkoztam a magyar politikai élet egy-

kori vezetivel: gróf Bánffy Miklóssal, báró Kemény Jánossal,

akik feltett kérdéseimre nem tudtak kielégit választ adni. Fel-

kerestem a svájci konzult az egyetem egyik laboratóriumában,

aki kijelentette, hogy csak svájci állampolgár érdekében tehet

meg lépéseket. Feleségem mindenhová elkisért, vigyázta lépése-

imet, hátha baj történik velem.

Ahogy a németek bevonultak Kolozsvárra, megszakadt a tele-

fonkapcsolat a külvilággal. Nem volt lehetség híreket beszerez-

ni még a közeli városokból sem. Zsidó nem utazhatott vonaton.

Ezért felkértem Grosz Frigyes, a hitközség egykori alelnökének

nejét, aki zsidó hitre tért, hogy vegye el régi keresztény papír-

jait é9 azoknak segítségével utazzon fel Budapestre és próbáljon

hirt szerezni, utasítást, tanácsot kapni számunkra. Tanulja be

a mondanivalókat, ne irja le, nehogy bántódás érje emiatt. Grosz
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zák nneg a laJcásban felhalmozott értékek elidegenítését. Ezeket

a lakásokat, — ha annak ideje elérkezik — az illetékes helyi ha-

tóságok rendelkezésére bocsájtják.

A '‘Keleti Újság” munkatársa idt és fáradtságot nem kí-

mélve utáíM járt a Kolozsváron foganatosított intézkedések nyo-

mán kialakult helyzetnek és összeállitotta azoknak a zsidóknak

névsorát, akiket a közös harc legmagasabb szempontjainak fi-

gyelembevételével biztonsági okokból rizetbe vettek”.

Majd közli a letartóztatottak névsorát, mely hetvennyolc

nevet tartalmaz csupán. A letartóztatott zsidó családok száma

pedig 150 volt.

A letartóztatottak között voltak az alábbiak (a névsort az

aradi “Stirea” román újság is közölte)

:

Dr. Hamburg József, orvos

Dr. Roth Hugó, ügyvéd

Boskovitz Ignác, keresked

Schull Vilmos és György,

gyártulajdonosok

Dr. Berger Sándor, ügyvéd

Dr. Kertész Miklós, ügyvéd

Dr. Lobstein Sándor,

tisztvisel

Lobstein Ern,
Kandel Ignácz, tisztvisel

Salamon László, iró

Levi Ferenc, tisztvisel

Schwartz Imre, keresked
Wolf Dezs, könyvel
Guttfried Adolf, keresked
Dr. Farkas Ern, ügyvéd
Dr. Schwartz Lajos, ügyvéd

Dr. Spitzer József, ügyvéd

Braunfeld Henry, ékszerész

Wasserstrom Pál,

Dr. Steiner Pál, orvos

Steiner Roland

fiskolai hallgató

Dr. Szeg Imre, ügyvéd
Szeg Péter

fiskolai hallgató

Ritook Lajos, bankigazgató

Diamant Izsó, gyártulajdonos

Feurman Ignác, keresked
Bergner Zoltán

Adler Jen, keresked
Brúder Ferenc a szociál de-

mokrata párt kolozsvári

szervezetének vezetje

Adler Sámuel, keresked

Adler József, keresked

Adler Ern, tisztvisel

Dr. Dénes László, ügyvéd

Deutsch Hermán, keresked

Stössel József, keresked

Boschán Géza, keresked

Grünwald Lajos, bádogos

Grünwald Jakab

Dr. Stern Vilmos gyártulaj-

donos

Dr. Kádár Imre, volt színház-

igazgató

Felsner Sámuel, keresked

Czódik Jen, keresked

Léb Miksa, keresked

Dr. Edelstein Jen
Dr. Lakatos Imre, ujságiró

Dr. Kepes Imre, ügyvéd

Kelemen Rudolf (Bernát?),

tisztvisel

Löbl Jen János

Dr. Mátyás Ákos, orvos
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tk a helybeni hitközségek vezetit is. Lakásaikat kifosztották,

majd lepecsételték azokat. E mveletüket a helybeli németek ál-

tal összeállított lista alapján és a magyar rendrség statisztálá-

mellett hajtották végre. Ennek ellenére Szentiványi ezredes,

a magyar kémelháritó osztály helyi parancsnoka magához ren-

delt és követelte tlem, hogy állítsam össze a Gestapo által elra-

bolt zsidó értékek listáját, mondván, hogy ‘‘az magyar nemzeti

tulajdon’’ és nem állott a németek jogában azt eltulajdonítani.

Az a magyarokat illeti meg, gondolta, de nem mondta az ezredes.

Válaszom : nincs módomban ilyen listát rendelkezésére bocsátani,

azonban a “mvelet” mellett asszisztáló magyar rendrök, akik

elkísérték a németeket a zsidó lakásokhoz, bizonyára képet tud-

nak adni a rablásról. Rablás! “féltékenység” fennállott a magya-

rok és németek között más városokban is.

A Kolozsvárt megjelen Keleti Újság 1944 április 20-i szá-

ma az alábbiakat közölte a kolozsvári zsidók letartóztatásáról:

^^Hetvennyolc kolozsvári zsidót vettek rizetbe eddig bizton-

sági okokból,

A biztonsági intézkedések elssorban azokra vonatkoztak,

akik a zsidó szellemiség és anyagi befolyás tényezi voltak,

A ''Keleti Újság'* április 12-i száma közölte a német biz-

tonsági szolgálat parancsnokságának közleményét. Ebbl a nyi-

latkozatból a magyar közvélemény megnyugvással értesült arról,

hogy német biztonsági szolgálat korrekt együtt-müködésében a

magyar hatóságokkal e történelmi idkben fontos és szükséges

intézkedéseket hajtott végre. Az volt az irányadó szempont, hogy

kiküszöböljék azokat az elemeket, akik mind a város rnagyar

társadalma, mind a városon átvonuló német alakulatok számára

akár politikai, világnézeti és gazdasági szempontból nem kivá-

natos befolyást gyakorolhattak. Természetes volt, hogy elssor-

ban azok ellen foganatositottak biztonsági rendszabályokat, a-

kik zsidó szellemiség és anyagi befolyás tényezi voltak.

Kolozsvár magyarsága azt is megnyugvással vette tudomá-

sul a német biztonság-szolgálat parancsnokságának hivatalos

közleményébl, hogy német részrl az itt foganatositott rendsza-

bályok csak egy kis fejezetét jelentik a zsidókérdés általános

európai rendezésének. A biztonsági okokból rizetbe vett zsidók

lakásait a német biztonsági szolgálat emberei a magyar rendr-

ség közegeinek jelenlétében pecsételték le, hogy igy akadályoz-

220



VERSENYFUTÁS A HALÁLLAL

ben. Ez is igazolja a román hatóságok humánus gondolkodását

a Románián keresztül átvonuló zsidó menekültek kérdésében.

Mindez megsizünt a magyaroknak 1940 szeptemberében Er-

délybe történt bevonulásával. A Menekültügyi Bizottság mkö-
dése megnehezült és a menekültekkel való tördést a “Vaad Ha-
hacala” vette át, melynek tagjai: Dr. Marton Ern, az er-

délyi Cionista Szövetség elnöke, az Uj Kelet fszerkesztje,

Danczig Hillél, Guttfried János és Hátszegi Ern voltak.

A menekültek nem tartózkodhattak sokáig a városban, e-

zért a legfontosabb teend volt, ket mielbb áttenni a várostól

nem messze lév határon. Ajtony (román területen volt, Torda

és Kolozsvár között) községben lakó földmvesek hajlandók vol-

tak pénz ellenében átvinni ket a magyar-román határon. Más
átkelési helyek voltak még Arad és Belényes község mellett. Szlo-

vák, cseh és lengyel területrl menekült zsidók ezen az úton igye-

keztek életüket átmenteni.

A nácik Kolozsvárt

“Margarette" volt a titkos jelszó a Magyarországra való

bevonulási mveletüknek. 1944 március 19-én foglalták el a né-

metek Magyarországot. E napon vonultak be Budapestre. Már-

cius 23-án Sztójai Döme, volt németországi követ, jobboldali em-
berekbl álló kormányt alakított, köztük: Jaross Andor és Endre

László.

Kolozsvárra hirek futottak be a budapesti eseményekrl és

pedig: a demokrata vezetk, gazdag zsidók letartóztatásáról, a

vasútállomáson tartózkodó zsidók elfogatásáról, kistarcsai “tá-

bor” felállításáról. Kolozsvárt azonban másról is beszéltek, de a

szerencsétlenség az volt, hogy hittek is benne, például: a nácik

nem jönnek be Erdélybe; csupán a Tiszáig vonulnak; a Szolnok

melletti Tisza-hidat felrobbantották
; a németek megfenyegették

a magyarokat, hogyha nem mködnek velük együtt, úgy hatály-

talanítják a bécsi döntést és Észak-Erdélyt visszaadják a romá-

noknak. St már arról is tudtak, hogy a román hadsereg felvo-

nult a magyar-román határ mentén.

Mindezekre a választ azonban megadta a németeknek már-

cius 27-én Kolozsvárra történt bevonulása. A Gestapó felállította

fhadiszállását a “New York” szállodában, majd áttette székhe-

lyét a “Péter Pál” villába. 1944 március 28-án éjjel összefogdos-

ták a város gazdagabb zsidó tagjait, mintegy 150 családot, köz-
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Ne várja senki, hogy felkeressék és az adakozásira felszó-

iilsák! Hanem mindenki adja le önként jövedelmének egy ré-

szét, vagyonának egy hányadát a hitközségnél, a szociális szük-

ségletek és a menekült-segélyezés alapjára!

Nyissuk meg sziveinket és nyissuk meg zsebeinket ! Minden

önkéntes adomány egy zsidó egzisztenciát, egy zsidó életet ment

meg!

Cluj, 1939. december hó. Zsidó testvéri szeretettel

az Erdélyi Központi Bizottság

:

Czitrom Benjámin, Freund József, Ullmann István, Dr. Weinber-

ger Mózes frabbi, Rózsa Mór, Reich József, László Jen, Dr.

Konrád Béla, Lakatos Aladár, Lax A. Salvator.

1939-ben kb. húszezer zsidó menekült érkezett Magyaror-

szágra. Németországból 3000; Szlovákiából 6-8000; Lengyelor-

szágból 3000; Ausztriából 3-4000; Csehországból 500 és Jugo-

szláviából 3-500. Ezek közül néhány száz átvergdött az akkor

még román uralom alatt álló Erdélybe.

Ezeknek sorsával, továbbutazásával foglalkozott az Aradon

és Kolozsvárt mköd helyi Menekültügyi Bizottság.

A legnehezebb feladat a lakáskérdés megoldása volt. Fárad-

tan, betegen érkeztek. Sokszor román rendrök kezébe estek és

fogházba kerültek. A román hatóságok jóvoltából a Menekült-

ügyi Bizottság tagjai meglátogathatták e ‘‘foglyokat'’ és gondosi-

kodhattak ellátásukról, élelemrl, gyógyszerrl, stb. Azután cso-

portban folytathatták útjukat Bukarest felé, a hatóságok bele-

egyezésével. Román rendrök kíséretében tették meg útjukat vo-

naton, hogy Így biztosabban érhessék el céljukat és ne legyenek

kitéve további zaklatásioknak.

E menekültek közé a német kémszervezet becsempészte ügy-

nökeit. Két férfi, akik német menekülteknek adták ki magukat

(nevük: Miller és Block), segítséget kértek és kaptak Kolozsvárt

a helyi Menekültügyi Bizottságtól. Vasútjegyet váltottak szá-

mukra Bukarestig, ahol azonban rendrkézre kerültek. Kihall-

gatásuk során elmondták, hogy Kolozsvárt kapták meg a jegyet

Bukarestbe való utazásukhoz. A kolozsvári sziguranca (titkos

rendrség) nyomozást indított és ennek kapcsán a rendrség

“vendége” voltam, ahonnan csak hitközségem közbenjárására si-

került kiszabadulnom. Mindenesetre felhívták figyelmünket.

hogy a jövben legyünk óvatosabbak a menekültek megsegitésé-
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zott létre e sorok írójának kezdeményezésére. A “Bizottság” az

alábbi felhívással fordult az “Uj Kelet” hasábjain az erdélyi

zsidósághoz

:

felhívás
erdélyi hittestvéreinkhez a menekültek segélyakciója ügyében.

Zsidó testvéreink!

A világesemények következményeként egyre súlyosabb gon-

dok és feladatok hárulnak az erdélyi zsidóságra is. A már meg-

lév szociális kötelességeken kívül egyre tornyosulnak az anyagi

áldozatokkal járó uj feladatok. Pillanatig sem halasztható köte-

lesség hárul az erdélyi zsidóságra: A menekültek segélyezése!

Ennél a kérdésnél nincs habozásnak helye, itt azonnal adni kell!

Adni, külön felhívás és kérdezés nélkül, mert az otthonukból ki-

üldözött és itt átvonuló, vagy ideiglenesen megrekedt testvéreink

felénk nyújtják könyörg kezüket, hogy enyhítsük megrázó nyo-

morukat és nyugalmasabb otthonba továbbsegítsük ket.

Zsidó Testvérek! Segitsünk a menekülteken!

Az erdélyi zsidó hitközségek vezeti országos mozgalmat in-

dítottak az átvándorló, vagy ideiglenesen ittrekedt külföldi, hon-

talan testvérek érdekében. Az orthodox és a nyugati szertartásu

hitközségek központi irodái közös felhívást bocsátottak ki a se-

gít akció azonnali megindítására. Nem ezrekre, nem tízezrekre,

nem százezrekre: milliókra van szükség! Menekült testvéreink

ételt, ruhát, ideiglenes hajlékot, továbbvándoroltatást könyörög-

nek tlünk!

Szociális kötelességeink ijeszt mértékben megnövekedtek!

Segitsünk addig, amig tudunk; enyhítsük a szociális zsidó nyo-

mort! A szolidaritás szent jegyében mindenkinek, még a legsze-

gényebbnek is részt kell vennie adományával a segítés nagy, kö-

zös müvében. Vizsgálja meg mindenki lelkiismeretét. Aki zsidó-

nak vallja magát, most nem vonhatja ki magát az önkéntes ada-

kozásból! Teljesítse mindenki kötelességét, mert senki nem tud-

hatja, aki ma segitséget ad, hogy holnap maga is nem szorul-e

segitségre. Adjon, adjon haladéktalanul mindenki! Nem szk-
keblén és nem szükmarkuan ! Népünket csak egy nagy és min-

dent átfogó közös áldozatkészség segítheti át a megpróbáltatá-

sokon. Kétezeréves szétszóródottságban számtalan ragyogó pél-

dáját adta már a zsidóság a szolidaritásnak. A kötelesség most

parancsolóbb, mint valaha.
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Lengyelországot, úgy ‘^gyarapodott’’ a kétségbe esett menekülk
száma is.

A bécsi döntés eltti idkig a menekültekkel való tördés
nem ütközött nagyobb akadályokba. A román hatóságok megér-

tk voltak és hallgatólag tudomásul vették. A zsidó menekültek

iránt tanusitott magatartásukban kifejezést akartak adni poli-

tikai függetlenségüknek. Ugyanakkor, amikor 1942. szeptembe-

rében Hitler követelte Antonescutól, Románia államfjétl Arad,

Temesvár, Torda és vidékének megtisztítását a zsidó lakosság-

tól, Killinger, Németország bukaresti követének tudomására ju-

tott Antonescu engedélye: 75.000-80.000 zsidó allijáztatására.

Martin Luther, a német külügyminisztérium “Deutschland” osz-

tályának vezetje felkérte Killingert, hogy igyekezzék megvál-

toztatni az Antonescu által kiadott engedélyt a zsidók számára,

mert az ellentétben áll Németország és a jeruzsálemi fmufti,

meg Gailani iraki kormányelnök között történt megegyezéssel.

Antonescu maga (aki hirhedt antiszemita hirében állott)

pedig 1943 áprilisában személyesien kért hozzájárulást Német-

országban tett látogatásakor, Klessheimben, 7000 gyermeknek

(nyolcéves koruaknak) Romániából való kiutazásához. Eichmann
negativ álláspontja döntötte el a kérdést.

Történelmi tény, hogy a romániai kikötkbl még 1944 jú-

liusában is futottak ki kisebb hajók zsidó menekültekkel, Palesz-

tinába. E hajók ormán a nemzetközi vöröskereszt zászlója len-

gett.

A Kolozsváron áthaladó menekültekkel 1939-ig a hitközség

kebelén belül mköd “Menekültügy Bizottság” tördött. Tagjai

voltak: Dr. Weinberger Mózes frabbi, Rózsa Mór hitközségi al-

elnök, Lax A Salvator, a hitközség ftitkára, Dr. Ligeti Sándor-

né, Heller Ferencné, Berger Árpádné, Friss Józsefné, Kasztner

Rezsné, Dr. Weinberger Mózesné és Hirsch Vilmosné.

A menekültügy kérdése foglalkoztatta az Erdély-Bánáti Iz-

raelita Hitközségek Országos Irodájának elnökségét és már 1933.

október 30-án, Nagyváradon megtartott ülésen elhatározták : fel-

állítanak Aradon egy irodát, az ottani hitközség égisze alatt,

hogy általa az ott keresztülvonuló menekültek segítséget kaphas-

sanak.

1939 szeptemberében pedig szükség volt már erdélyrészi

központi menekültügyi bizottságot létesíteni, melyet az Orthodox

és Kongresszusi (neológ) Hitközségek Országos Szervezete ho-
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lett meg. Nemsokára a cionista egyesületek is beszüntették mun-
kájukat. A legsúlyosabb feladatok megoldása a hitközségek vál-

laira hárult. Többezer zsidó gyermek máról-holnapra iskola nél-

kül maradt, minthogy a középiskolákba is bevezették az egyete-

meken már évek óta érvényben lév “numerus clausus”-t. Az
állami középiskolákba csupán hat százalékban volt felvehet zsi-

dó tanuló. Ezért a kolozsvári hitközségek megnyitották a nyolc-

osztályos fiú— és leánygimnáziumot, a szatmári hitközség pedig

négyosztályos polgári iskoláját. Nagyváradon már régebben

fennállott az orth. izr. hitközség még 1888-ban alapitott négy-

osztályos polgári iskolája és az 1919-ben felállított Kecskeméti

Lipót nagyváradi frabbi nevét visel nyolcosztályos gimnázium.

Szociális problémákkal : munkanélküliséggel, bevonult mun-
kaszolgálatosok támasz nélkül maradt családjaikkal, menekül-

tek kérdésével Kolozsvárt (és itt nemcsak a hitlerizmus körmé-

bl kiszabadult menekültekrl van szó, hanem többszáz zsidó lé-

lekrl, akik a vidékrl futottak be nagyobb városokba, mint-

hogy életük ott nem volt biztonságban, vagy a magyar hadsereg

kergette el ket régi lakhelyeikrl), az 1939-ben a két hitközség

által közösen létesített “Szociális Ügyosztály” próbált megbir-

kózni.

1941. júliusában Erdélyben is összefogtak többszáz vidéki

zsidó családot a KEOKH (Külföldieket Ellenrz Országos Köz-

ponti Hivatal) parancsára és mint “idegen” állampolgárokat,

Kamenetz—Podolskba vitték, ahol legyilkolták ket.

1941. júniusában Észak-Erdély egynéhány nagyobb váro-

sában mköd “Szociális Ügyosztály” vezeti Désen értekezletre

gyltek össze, hogy megbeszéljék problémáikat, továbbá, hogy

beilleszkedjenek a “Magyar Izraeliták Pártfogó Iroda” (MIPI)

és az “Országos Magyar Zsidó Segit Akció” (OMZSA) buda-

pesti központja által irányított munkába. (A “Szociális Ügyosz-

tály” 1939-1944-es években elvégzett munkájáról az “Emlék-

könyv” más helyén számolunk be.)

Menekültek kérdése

A legkomolyabb gondok egyike a menekültek megsegélyezé-

se volt. Jóval a bécsi döntés eltt, még 1936-ban jelentek meg
Kolozsvárt zsidók, akiknek sikerült a náci pokolból kimenekül-

niök. Számuk egyre növekedett. Ahogy Hitler hordái mentek

elre és foglalták el egyre-másra: Ausztriát, Cseh-Szlovákiát,
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Magyar uralom alatt

A magyar hadsereg bevonulásának els napjaiban már meg-

nyilatkozott az Erdélyben él kisebbségek iránti magatartásuk.

Kolozsvárt nyilvánosan felakasztottak egy román és egy zsidó

férfit, mondván: Románia javára kémkedtek. (A zsidó martyr

neve: Wurzel.) Késbb még három zsidó fiatalember kivégzésé-

rl volt tudomásunk, akiket munkaszolgálatból való szökésük

miatt végeztek ki Kolozsvárt. (Kettnek nevét ismerjük: Rosen-

feld Kolozsvárról és Fisch Técsrl.)

Azonnali hatállyal életbe léptették a Magyarországon már
rég érvényben lév zsidóellenes törvényeket: az els zsidó tör-

vényt, mely a “társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának ha-

tályosabb biztosításáról szólt és a másodikat, amely a zsidók kö-

zéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozását biztosította

(1939. IV. t. c.) és amelyeknek következtében Erdélyben is ál-

lamosították a zsidók kezében lév gyárakat, üzemeket; divatba

jöttek itt is a zsidó vállalatoknál az úgynevezett “nemzsidó meg-
bízottak”. Ezek a “megbízottak” azután késbb kezükhöz kapa-

rintották a zsidó vagyont, tulajdont. Zsidó családok ezrei máról-

holnapra elvesztették megélhetési forrásukat. A zsidó tisztvise-

lket állami, városi szolgálatukból azonnali hatállyal elbocsájtot-

ták.

Mintegy húszezer zsidó férfiú, 18-48 évben lévk, kényszer

munkaszolgálatra vonultak be, akiket kivittek az orosz-német

hadszíntérre. Nagyrészük ott veszítette el életét szörny körül-

mények és feltételek között. Ez is volt a magyar kormány célja,

e munkaszolgálat bevezetésével.

1940 szeptemberében vonult be a magyar hadsereg Kolozs-

várra. A város zsidósága az “Uj Kelet” els oldalán közzétett

cikkel, melyet e sorok Írója szerkesztett meg Marton Ern f-
szerkeszt kérésére, köszöntötte — ha kényszerültén is — az uj

fennhatóságot. A cikkben a következket irtuk:

“Az eltelt huszonkét esztend tamiságtétele annak a hség-

nek, amellyel viszontagságok között megosztottuk a kisebbségi

sorsot Erdély magyarságával . . . Zsidók voltunk és maradtunk.’*

Ezzel akartuk kifejezni, hogy a megváltozott körülmények

között is folytatni akarjuk az önálló, zsidó, cionista politikai vo-

nalat.

A válasz nem maradt el. Az “Uj Kelet” többé nem jelenhe-
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Édesapám: Weinberger Salamon és Édesanyám: szül.

Spitzer Róza áldott emlékének, akiket Kolozsvárról hur-

coltak el Auschwitz poklába 1944. május havában.

Erdély történelmében az 1918-as és az 1940-es esztendknek

sorsdönt szerepük van. Fleg a zsidók életében. 1918-ban, az

els világháború befejezésekor, amikor Erdély román uralom alá

került, a zsidóság kibontotta saját “nemzetiségének” zászlóját

és önálló politikai utat választott magának. A románok szívesen

látták az erdélyi zsidóság nemzeti különállását, mert igy is gyön-

gíteni akarták a magyarok erejét. Erdély zsidó lakosságának

többsége örömmel állt a zsidó politikai párt mögé, amely azután

huszonkét esztendn át harcolt pozitív zsidó célkitzésekért.

A bécsi döntés

Az 1940-es esztend véget vetett azonban e történelmi fe-

jezetnek, mert ez év augusztus 30-án hozott bécsi döntés alap-

ján Erdély egy része újból visszakerült a magyarokhoz. Az oro-

szok ugyanis 1940. juliua 26-án visszakövetelték Romániától Be-

szarábiát és Észak-Bukovinát. II. Károly Románia királya telje-

sítette Stalin követelését és lemondott e területekrl. Ez fellelke-

sitette Magyarországot, hogy visszanyerje a trianoni békeszer-

zdések következményeként elves^ztett területeket, köztük Er-

délyt is.

Ciano olasz és Ribentropp német külügyminiszter 1940. au-

gusztus 30-án Bécsben megállapodtak Erdély kettészelésében.

Egyik részét, mely magába foglalta Bihar, Kolozs, Máramaros,

Szatmár, Maros-Torda, Szilágy, Beszterce-Naszód, Háromszék,

Csik, Szolnok-Doboka és Udvarhely megyéket, kb. 43.000 négy-

zetkilométer területet, visszaadták a magyaroknak, a többit a

románok kezében hagyták. A határvonal, mely Arad városától

húzódott le egész Zágonig, elhaladt Nagyvárad, Kolozsvár, Ma-

rosvásárhely városok közelében.

A bécsi döntés következtében körülbelül 160.000 zsidó ke-

rült visisza magyar fennhatóság alá. Tragikus fordulat volt ez

életükben.
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Erdélybl indult el Szép Ern (1884-1953) éai az akkori

idkben még zsidó Kádár Imre irodalmi sikere is.

Kolozsvár kulturális életéhez tartozik: Salamon László köl-

t, Lakatos Imre essay iró, Becski Irén költn.

Komoly vezet szerepet játszottak zsidó eredet emberek az

erdélyi szinjátszás terén is. Janovits Jen (1872-1945) elször

rendezje, majd 1905-tl igazgatója a kolozsvári Nemzeti Szin-

háznak; 1922-ben irodalmi olimpiászt rendezett Kolozsvárt;

1923~tól 1930-ig a kolozsvári Magyar Szinház igazgatója. Ne-

héz feltételek között igyekezett az egyetlen magyar nyelv szín-

házat ébren tartani az erdélyi magyarság részére. Az utolsó é-

vekben az igazgatása alatt álló szinház eladásokat rendezett

Erdély más városaiban íb, igy Nagyváradon, Máramarosszige-

ten, Temesvárt, Szatmár-Németiben, Brassóban, Nagybányán.

Több mint ezer eladást rendezett meg egy esztend (1929-30)

alatt. 1932-ben, amikor Janovits Jen visszavonult a színháztól

— egyetlen magyar lap sem tartotta érdemesnek méltatni Jano-

vits Jen heroikus munkáját a magyar szinjátszás terén.

Tanulmányai: ''Csiky Gergely élete és mveV* (1900-1902)

;

magyar dráma irányai** (1908) ; Farkas-utcai szinház^*

(1911).

Ma a tehetséges Rappaport Ottó a kolozsvári Magyar
Szinház frendezje és az Opera igazgatója pedig: Szimber-

ger Sándor.

Kolozsvár zenei életében pedig kiemelkednek: Fischer Vil-

mos karmester, aki tevékeny sízerepet játszott a volt Goldmark

Filharmonikus zenekar történetében, valamint a zsidó szárma-

zású Rónai karmester.

Színészek között ott találjuk a tehetséges Kovács György

nevét és az énekesnk között ott volt a fiatalon elhunyt Lorbeer

Ilona, akinek sírkövére (a Kolozsvári Izraelita Hitközség há-

zsongárd úti sirkertjében) Ignotus a következ sorokat irta:

PICCOLA

Egy villanat, egy pillanat

A mosolyából mi maradt?

Egy zizzenet, egy rezzenet:

Szitaköt, Isten veled!

Egy lebbenés, egy jelenés,

Télnek sok és nyárnak kevés.

Szakadt sugár, amit beföd

A köd, a köd, a köd.
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A Gaál Gábor szerkesztésében megjelent “Korunk”-nsik volt

munkatársa. Dachauból való felssabadulása után visszatért Ko-

lozsvárra. Egyéb müvei: “Hazai Képek” (Bukarest, 1955) ; “Pis-

ta és Ilié” (Riportok, Bukarest, 1958).

Benamy Sándor (1899- ) az 1920-as években erdélyi la-

poknál dolgozott. így az “Uj Kelet”-néX is. Késbb bécsi és pá-

risi lapok munkatársa lett, majd 1934-ben Pestre költözött.

Regényei közül megemlítjük: “Történet három ágyról”

(Berlin, 1923) ;
“Válságok Évei” (1937) ; “Kalandozás a Nagyvi-

lágban” (1957). A magyar cenzúra rácsapott két könyvére: “Ál-

lampolgár voltam Közép-Európában” cim könyve második ré-

szére (1948-ban jelent meg teljes kiadása “Forduló Világ” cím-

mel), továbbá “Szerelem albérletben” cim regényére. Utóbbi-

ban támadja, kritizálja a polgári házasságot.

Színmvét: “Vissza a háborúba?” 1933-ban mutatták be a

kolozsvári Magyar Színház színpadán. Kolozsvárt jelent meg
1940-ben Kahána Mózes “Hat nap és a hetedik” cim regénye,

amelyet elkoboztak, amint elhagyta a siajtót. Ugyanerre a sors-

ra jutott “A Kárpátok Alatt” cim elbeszél gyjteménye is,

melyben a romániai Kommunista Párt illegális munkáját, har-

cát Írja meg.

Kaczér Illés (1887- )iró, aki gazdag szépirodalmi alko-

tásokkal örvendeztette meg a magyarul, angolul, héberül olvasó

közönséget — cseh-szlovákiai és erdélyi mködése után 1938-

ban Londonban, majd Izraelben telepszik le. Els nagy sikerét

“Khafrit, az egyiptomi asszony” (1916) c. regényével érte el,

majd sorra következtek “A király aludni akar” (1917) ; “A fe-

kete kakas” (1918). Színdarabok: “Megjött a Messiás” (1921);

“Gólem ember akar lenni” (1922) ; “Tz” (1922) ; “A vak ember

tükre” (elbeszélések, 1923) ; “Ezüstfuvola” (1923) ; “Sárkány-

ölö további kalandjai” (szatirikus regény, 1923) ; “Jancsi”

(1923) ; “Zsuzsánna és a vének” (1923) ; “Az álomtelepes”

(1924); “Dr. Hulla” (elbeszélések, 1926); “Három a csillag”

(Tel-Aviv, 1956). “Ne félj szolgám Jákob”, c. regénye, Edel-

stein Jehuda iró héber fordításában, 1969-ben jelent meg Izrael-

ben. “Ikongo nem hal meg”, Aurora kiadásban megjelent regé-

nyének terjesztését (mely legutóbb megjelent héberül is) a ma-
gyar ügyészség 1944. május 1-én “az állam fontos érdekeit érin-

t tartalma miatt” eltiltotta.
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Ismét Találkozom BaltazárraV* (Szatmár, 1925) ; ''Sánta Far-

sang'* (1933) ; "Egy Öreg Partizán Naplója’* (Kolozsvár, 1945).

Raffi Ádám (eredeti neve: Dr. Kupfer Miksa; 1898-1961)

orvos, 1925-töl 1938-ig Aradon, majd Nagyváradon mködött ési

végül 1947-ben Budapestre költözött. Mvei idrendi sorrend-

ben a következk: "A Máglya” (Giordano Brúnó életregénye),

1936; "A Léleklátó” (Mesmer Doktor életregénye), 1937; "He-

ródes”, 1939; "A Bölcsek Könyve” (Paracelsusról szóló törté-

nelmi regény). Nagyvárad, 1941; "Séta Bellagioban” (?), Nagy-

várad, 1941; "Örök Szomjúság” (Eleonóra Duse olasz mvész-
nrl irt regény), 1943; "Kárhozottak,” 1948; "Erdélyi Szent

Johanna”, 1948; "Vesalins”

,

1951 ; "Wenn Erasmus ein Tagebuch

geführt hátte” (regény), 1955; "Két Malomk”, 1955; "Ha
Giordano Brúnó naplót irt volna” (regény), 1957. Forditott

Maurois és Lefebre mveibl. Relle Pállal közösen kiadta az

"Örök Betk” cim tízkötetes antológiát és az ‘‘Erdélyi Egye-

temes KönyvtáF'-t (1940-42).

Az erdélyi Helikon, az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja volt

Bárd Oszkár, galgói körorvos, aki a Kolozsvárt megjelent “Nap-

keletí’-ben közölte költi alkotásait. A "Szépmives Céh” kiadá-

sában jelent meg Liszt Ferencrl irt drámája, a "Minerva” pe-

dig Teleky Lászlóról irt mvét adta ki. Szindarabjai közül Ja-

novics Jen színházigazgató mutatta be "Halál és még több”, "A
csoda”, "Citera”, "Silvio lovag” és "Professor Ur” cim darab-

jait.

Dr. Szilágyi András (1904- ) kolozsvári orvos "Uj Pász-

tor” cim regényében, mely Párisban jelent meg 1930-ban a

"Monde” könyvsorozatban, az erdélyi parasztság sanyarú hely-

zetét Írja meg és vázolja a forradalmi hangulatot körükben. Szi-

lágyi András a könyv elszavában a következket Írja: "ügy
éreztem, jó könyvet csak akkor irhatok, ha elrugaszkodom az

egész úri világtól, ha beléjük rugók, ha provokálom, ha harcra

hívom és megtámadom ket” Nem meglep tehát, ha 1932-ben

kommunizmus vádjával letartóztatták. Emiatt nem folytathatta

"Gyalogszerrel Erdélyben” c. riportsorozatát sem a "Bukaresti

Lapok”-han. (1961-ben jelent meg teljes egésizében Bukarest-

ben).

"Uj Pásztor” c. könyvét és a hangban hozzá hasonló másik

alkotását "Az Id Katonái” (Kolozsvár, 1931) kitiltották Ma-
gyarországról és 1944-ben a magyar cenzúra el is kobozta.
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tehetségével a magyar kultúrát szolgálta Erdélyben. (Lásd: Mes-

ter Sándor, A Toll Mártírjai, Budapest, 1947).

Szép alkotásokkal gazdagították a magyarnyelv regény-

irodalmat: Szántó György, Markovits Rodion, Raffy Ádám és

Bárd Oszkár.

Szántó György (1893-1961) Lúgoson nevelkedett. Vallásos

zsidó szülk gyermeke. “Szerettem a péntek estéket. Ünnepé-

lyességük olyan meghitt volt, családias, ders nyugalmú, szinte

kedélyes templomi hangulat. Apám mosolyogva mondta az imá-

kat héberül, amelyekre még gyermekkorából emlékezett és köz-

ben simogatta a nyakamat, amint eltte, vagy mellette állottam

a padban aszerint, hogy volt—e a szomszéd, vagy sem'* — irja

“Lugosi Emlék” cimü visszaemlékezésében.^ Az els világhábo-

rúban elvesztette szemevilágát. Jónev fest volt és így ráadta

magát az írásra, mely hírnevet hozott számára.

Regényei “Sebastianus Útja Elvégeztetett” (Arad, 1924)

;

“Fekete Éveim” (Kolozsvár, 1934) ; “Ötszinü Ember” (1960)

;

“Bábel Tornya” (Brassó, 1926) ; “Mata Hari” (Kolozsvár, 1928) ;

“Utolsó Hajnal — Els Hajnál” (1930) ; “Stradivári” (Kolozs-

vár, 1933) ; “Kék Lovas” (Arad, 1924).

Verskötete: “Schumannal a Karneválban” (Arad, 1925).

Történeti drámáját: “A Sátoros Király”-t eladták, 1936-ban, a

budapesti Nemzeti Szinházban.

“Periszkóp” cimmel havi folyóiratot adott ki, melyben az

expresszionizmus irányzatának hódolt. Festészetében is ezt az

irányt követte.

Markovits Rodion (1888-1948), aki világhirre tett szert az

1927-ben megjelent “Szibériai Garnizon”-jkvaX, Szatmáron ügy-

védeskedett és onnan küldte tudósításait Kolozsvárra a “Keleti

Ujság”-hoz. Ott jelent meg folytatásokban a szibériai hadifog-

ságról szóló regénye is, melyet a budapesti Géniusz újból kinyo-

matott, hogy azután megjelenjen német, cseh, olasiz, román és

más nyelv fordításokban. Folytatása ennek az “Aranyvonat”

(1929), amellyel már mérsékelt sikert ért el. Markovits Rodion

végül Temesvárra költözött és a “Temesvári Hírtop”-nak lett a

munkatársa. Zsidó témájú regénye: “Reb Ancsli és más avasi

zsidókról szóló széphistóriák” (Temesvár, 1939). Egyéb mvei:

8 Erdélyi Zsidó Évkönyv (5201-1940/41), Kolozsvár, p. 128.
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Az erdélyi magyar regényirodalomban nem egy zsidó iró

szerzett határokon túl is elismert nevet. Kolozsvárt élt Kará-

csony Ben (Dr. Klárman Bernát) ügyvéd (1888-1944), akinek

els regénye 1927-ben jelent meg Kolozsvárt, a Szépmivés Céh

kiadásában, *'Pjotr%iska” címmel. További regényei: ''Napos 01-

daV* (Kolozsvár, 1936.) ; "Uj Élet Kapujában'* (Kolozsvár,

1932.) ;
"Utazás a szürke Folyón" (Kolozsvár, 1940.) ; "A meg-

nyugvás ösvényein" (?)

‘‘Dickensre emlékeztet szelíd humora, regény-cselekmé-

nyének epikai szélessége, stílusának kristályos tisztasága, rit-

ka bölcselmi kedélye és akaratlanul is megnyilatkozó hami-

síthatatlan erdélyiessége anyaországi viszonylatban is igen

nagy népszerséghez juttatták^’ — írja róla Ligeti Ern.*^

Karácsony Ben vígjátékot is irt, amely több városban ke-

rült bemutatásra. A darab cime: "Válás Után" (1923).

Kolozsvárt írt, dolgozott Indig Ottó (1890-1969), aki vissza-

tért Budapestrl Erdélybe és az ‘‘Ellenzék^^-nél helyezkedett el.

Indig Ottó "A Torockói Menyasszony" (1931); "Tz a Monos-

toron" (1932) ;
"Ember a Hid Alatt* (1933) cím mveivel ért

el komoly színpadi sikert.

Gazdag irodalmi mködést fejtett ki Ligeti Ern (1891-

1944), aki megírta élete történetét, a Szépmivés Céh kiadásában

elsnek megjelent regényében "Föl a Bakra" (Kolozsvár, 1925).

Ligeti Ern a Nagyváradi Naplónál és a Kolozsvári Keleti

Újságnál volt szerkeszt, majd maga is kiadott az 1935-6-os

években egy hetilapot "Független Újság" címmel. Résztvett Er-

dély majd minden magyar irodalmi megmozdulásában. Az Erdé-

lyi Szépmives Céh egyik alapitó tagja. A "Helikon", az Erdélyi

Irodalmi Társaság tagja. Mvei közül meg^xí)lii]\i\i\''Belvedere"

(Kolozsvár, 1921) ; "Az Ifjitó Szz" (Kolozsvár, 1925) ; "A Kék
Barlang" (Kolozsvár, 1927) ; "A Két Böszörményi" (Kolozsvár,

1931) ; "A Ku/ruzsló" (1933) ; "Idegen Csillag" ; "Az ö Kis Ka-

tonája"; "Rózsaszüret" cím regényeit. Verskötetei: "Az Asz-

szony", "Vonósnégyes". Tanulmányai: "Erdély Vallatása",

"Páneurópa" és "Súly alatt a pálma".

Hálából 1944 júniusában Budapesten, a Városmajor Szana-

tóriumban a nyilasok agyonltték azt az irót, aki egész életével.

1 Ligeti Em, id. m, p. 94.
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át volt választmányi tagj’a. Harcolt a román éra alatt a magyar

nyelv használatáért a zsidó iskolákban. A magyar nyelv ragyogó

mvésze volt, akinek stílusát, szófüzéseit a Nagyváradon él

Ady Endre is élvezhette.^

1936 junius 9-én temették Dr. Kecskeméti Lipót frabbit.

A nyitott simái Dr. Soos István, a Magyar Párt nagyváradi ta-

gozatának elnöke többek között ezt mondta: “Az Országos Ma-
gyar Párt biharmegyei és nagyváradi tagozatának utolsó üdvöz-

letét mondtam el, hogy meghajtsam az elismerés zászlóját Dr.

Kecskeméti Lipót ravatalánál, aki magyar anyanyelvéhez és kul-

túrájához h maradt mindhaláláig. Mint az Országos Magyar

Párt nagyváradi tagozatának intézöbizottsági tagja, részt vett

a párt vezetésében is, ahol hségesen, lelkiismeretesen teljesítet-

te kötelességét.
—

”

Tabéry Géza iró pedig, a Szigligeti Társaság nevében bú-

csúzott és így fejezte be szavait: “Frabbi JJr! A Szigligeti Tár-

saság nevében eljöttem megköszönni Önnek, hogy az anyanyelv

habjaiból Ön nem a Danaidak hiábavaló, feneketlen korsójával

meregetett, sem pedig saját szomját e kút vizébl nem csillapi-

totta, hanem ehelyett a kimeritett kútvizet mint költ ráperme-

tezte mostoha magyarságunk szikkadt növényeire. Áldja meg
Isten Frabbi Urat a túlvilágon e jó gazdálkodásáért és vigye

búcsúzásul Társaságunk nevében köszönetünket, hogy megpró-

háltatcisos éveiben sem dobta a követ a kútba, közös anyanyel-

vnk vizébe, amelybl valaha ivott”.

^

Kérdés, hogyha megérte volna az 1944-es idket, vájjon meg-

kímélték vO'lna-e Auschwitztól, mert családtagjait bizony elhur-

colták.® Élete utolsó esztendeiben kezdett közeledni a cionista

gondolatvilághoz. Egyik beszélgetésünk során, amikor arra kér-

tem álljon fel szószékére és mondja meg gyülekezete tagjainak,

hogy politikai felfogását megváltoztatta, válassza a következ

volt: “Sajnos nem hághatok saját lábaimmal a nyakamra”.

4 Dr. Kecskeméti Lipót (1865-1936) fbb irodalmi alkotásai: A pokol a kö-

zépkori zsidó költészetben, Budapest, 1888 Zsidó költkbl, Budapest, 1887; Egy

zsidó vallás van-e, több-e?. Nagyvárad, 1913; Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság,

Nagyvárad, 1922; Jeremiás I-III. Nagyvárad, 1930; Ezsajás I-III. Nagyvárad, 1932.

5 Emlékkönyv Dr. Kecskeméti Lipót frabbi temetésérl (1936. junius 9).

Kiadja a Nyugati Szertartásu Izraelita Hitközség, Oradea (n. d.) p. 31-33.

6 Fia Dr. Kecskeméti Endre, gyermekorvos, 1969-ben hunyt el Váradon, miu-

tán megjárta Auschwitzot.
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Dr. Weisz Sándort késbb magyar párti programmal Nagy-

váradon parlamenti képviselnek választották meg. Jutalmul

1944-ben deportálták és Bergen Belsenben halt el.

Gombos Ben a vallásos, templomjáró zsidó, a magyar ki-

s^ebbségi élet fanatikus harcosa volt. Szerény lakásában az egyet-

len kincs a kisebbségi életrl szóló kivágott újságcikkek ezrei

voltak, melyeket halálakor az Erdélyi Muzeum Egyesületnek ha-

gyott. A Kolozsvári Magyar Párt alelnöke volt.

A ‘‘Keleti Újság’’ 1924-ben lehozta Budapestrl a Nyugat”

volt fszerkesztjét, Ignotus Pált (Feigelsberg), akinek feladata

volt felvenni a harcot az 1918 decemberében megindult “Uj Ke-

let” zsidó napilappal, melynek élén a fiatal Dr. Marton Ern
állott, egy komoly sízinvonalon álló szerkesztségi gárdával. Kö-

zöttük volt: Újvári Péter, Kaczér Illés, Giszkalai János, Sas

László, Szabó Imre, Faragó Miklós, Dr. Deszberg-Darvas Simon,

Diamant Elemér, Knöpfler Bernát, Benamy Sándor.^

Ignotus azonban elvesztette az ideológiai harcot az “C/y Ke-

let** által hirdetett zsidó kisebbségi gondolattal szemben ési el-

hagyta Kolozsvárt. Visszament Budapestre.

Zsidók harcoltak a magyar kulturális élet megersítésén Er-

dély más városaiban ia így a ''Brassói Lapok”y melyet Grünfeld

József nyomdatulajdonos alapított és amelyet késbb veje Ka-

hana Bernát fejlesztett ki Erdély egyik legelterjedtebb újságjá-

vá.

Nagyváradon Fehér Dezs szerkesztésében és tulajdonát ké-

pez "Nagyváradi Napló” továbbá Pásztor Ede "Estilap”-ja ter-

jesztették a magyar szót és védték a magyarság érdekeit. Fehér

Dezs kiadta Ady Endrének a "Nagyváradi Napló”-han megje-

lent politikai tárgyú cikkeit : "Ha hív az acéltollu ördög” címmel.

A “Nagyváradi Napló”-nál dolgozott egyideig Zsolt Béla, a neves

Író is. Hegeds Nándor pedig, mint magyar párti képvisel har-

colt a román parlamentben a különféle sérelmek és korlátozások

ellen, melyek vesizélyeztették a magyarság jogait. Kiváló újság-

író volt, aki az erdélyi magyar sajtó oldalain mutatta be hatal-

mas tudását, ismereteit.

És nem hagyhatjuk ki Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi f-
rabbi nevét sem, hisz a Magyar Párt nagyváradi tagozatának

intézbizottsági, a Szigligeti Társaságnak pedig negyven éven

3 Uj Kelet, 1961 február 21, p. 7b-8b.
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peknek, magyaroknak, szászoknak, románoknak (de nem a zsi-

dóknak) közös sorsközösségét.

Magyar iró a következképen határozta meg a transzilvá-

nizmust : “Erdély geografiailag zárt egység, ez az egység gazda-

ságilag is egyéniségét predesztinálja e földnek és emberi akara-

tok ellenére is meghatározza a föld népeinek kulturális egyéni-

ségét, minden környez kultúrától való külömbözséget”^. Tehát

elüt az anyaországiétól is. Ravasz László, Rákosi Jen vették fel

a harcot e “szellemi” szakadás ellen, mondván : egy magyar nyelv

van nem kett. így tehát egy magyar irodalom létezik. Külön-

ben is “Erdélyben hiányzik az si köter” Írja Ravasz László

püspök.

A transzilvánizmus védelmében veszik fel a harcot az erdé-

lyi “Helikon”-\»a,n csoportosult irók. Köztük egy-két zsidó iró

is. — De nem mind, mert Erdélyben beszélhetünk zsidó “tran-

szilvánizmusról” is, mely szintén elütött a magyarországi zsidó

mentalitástól mind politikai, mind pedig kulturális téren. Er-

délynek Romániához való csatolása 1919-ben módot adott önálló

zsidó politikai élet, cionista mozgalom beinditására, amely logi-

kusan megkívánta a reneszánszot, az ébredést szellemi — kultu-

rális, nevelés terén is. Ez az éles fordulat nem ment minden zök-

kenés nélkül. Nem minden zsidó iró, költ, újságíró, politikus

volt hajlandó felismerni e történeti igazságot. Nem akarták és

nem is tudták oly könnyen tehetségüket, tollúkat zsidó érdekek

szolgálatába állítani, ezért továbbra is a magyarságot szolgálták.

Kolozsvár megmaradt bizonyos mértékben a politikai és kul-

turális élet székhelyéül. Román— magyar és zsidó politikusok,

irók nagyrésze e városban élt.

A magyar orientációt követték Kolozsvárt: Dr. Roth Hugó,
Dr. Weisz Sándor és Gombos Ben. Mindhárman a Kongr. izrae-

lita hitközséghez tartoztak. Roth Hugó tagja volt ama politikai

ötös-bizottságnak, mely elsnek indult 1920-ban az erdélyi ma-

gyarság nemzeti-politikai keretét megszervezni. Ugyanakkor Dr.

Weisz Sándor, a Kolozsvárt megjelen “Keleti Újság” igazgató-

ságát vállalta el. E lapnál mködött ez idben két zsidó iró is:

Ligeti Ern a külpolitikai és Kádár Imre a belpolitikai rovat

vezetjeként. A “Keleti Ujság”-on keresiztül akarták a magyar
kisebbséget megszervezni Erdélyben.

2 Kós Károly definíciója (Ligeti E. Súly alatt a pálma. Kolozsvár (n. d.) , 102.
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Cetli’’ formájában. A nyomdák államosítása vetett véget e saj-

tótermékek megjelenésének,

1947-ben azonban a ‘‘Zsidó Demokratikus Bizottság” kiadá-

sában pár hónapon keresztül megjelent az “Inzer Lében” (Éle-

tünk) cím folyóirat. A ma is Szigeten él Bruckstein Lajos iró

szerkesztette. Cikkírói közül megemlítjük a szintén ott él dr.

Márkus Endre forvost, a Bizottság elnökét és dr. Guttman Ár-

min volt hitközségi elnököt. Ma Syracuse, N. Y.-ban él. Jómagam
is a munkatársai közé tartoztam. A lap hivatalos irányzathoz

volt köteles igazodni.

Az “Inzer Lében” lappal Erdély területén valószínleg ö-

rökre megsznt a zsidó sajtó, véget ért közel egy évszázados tör-

ténete, melyben visszatükrözdik az erdélyi zsidóság múltjának

egy érdekes, izgalmas hsi korszaka.

ZSIDÓK ERDÉLY MAGYAR KULTÚRÁJÁBAN

Erdély kulturális életében zsidó irók, költk, újságírók, f-
leg a triánoni békekötés után bukkantak fel. — A tudományos

életben találkozunk velük már sokkal elbb. Találunk zsidó ta-

nárokat a Kolozsvári Egyetemen,^ de irodalmi berkekben csupán

az 1920-as években tntek fel elször nagyobb számban. Ennek

oka elssorban az, hogy akiben csak valamire való tehetség volt

Budapestre költözött. A “Nyugat” köré csoportosult irók nagy-

része a vidéki városokból tevdött össze. Nagyváradon volt ész-

lelhet valami irodalmi megmozdulás, a “Holnap” kör révén,

Kolozsvárt pedig Ady Endre költészete mozgatta meg a szellemi

ébredést. Kolozsvár kulturális életében fontos szerepet játszott

a századfordulón Gyalui Farkas (1855-1936?), aki a kolozsvári

egyetemi könyvtár igazgatója volt. Kitért zsidó. A Petfi társa-

ság tagja. Az Erdélyi Irodalmi Társulat tiszteletbeli elnöke. Iro-

dalomtörténész.

Az 1920-as években az erdélyi irók mind ersebben hallat-

ták egyéni hangjukat, mely zavarta az anyaországbeli irodalmi

körök érdekeit. Megindult az úgynevezett “transzilvánizmus”

körüli harc. Transzilvanizmuson értették az Erdélyben lakó né-

I Szilasi Móric, Dr. Réti Mór, Elfér Aladár, Purjesz Mór.
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Figyelemre méltó kezdeményezés volt Máramarosszigeten

m.ég 1930 elején a “Barisszia” cím hetilap megjelenése. Az er-

délyi Aviva-Barisszia cionista ifjúsági mozgalom (fleg egyete-

mistákból és ifjú értelmiségiekbl kerültek ki tagjai) egyik or-

gánuma volt. A már Palesztinát megjárt néhai Fuchs József,

Klein Simon és Danzig Hillél álltak a szerkesztbizottság élén.

E sorok Írója a középiskolásokból álló Ifjú-Barissziát képviselte

a szerkesiztségben. A lap pár hónap után megsznt.

A fejléc alatt ugyan nem szerepelt a “zsidó” megjelölés az

1934 közepétl 1938 végéig magyar nyelven megjelent “Mára-

marosi Hirlap” cim napilapon, a valóságban azonban ez a sze-

rény formátumú, minden hétköznap kora délután és vasárnap

hajnalban (a szombati szám) megjelen napilap, amelyet e so-

rok Írója alapított néhai Rosenthal Mór nyomdatulajdonossal kö-

zösen, zsidó sajtóorgánum volt. Pártonkivüli jelleg, cionista és

melyben a Máramarosi Zsidó Nemzeti Szövetség közleményei

is rendszeresen megjelentek. Tényleges katonai szolgálatom a-

latt (1935-1936), néhai dr. Klein-Kelen Jen helyettesített. A leg-

fontosabb kül- és belföldi eseményeket Danzig Hillél telefonon

közölte Kolozsvárról.

A “Máramarosi Hirlap” túlélte még a Goga-Cuza kormányt

is. A román királyi diktatúra késbb betiltotta megjelenését. A
“Máramarosi Hirlap” egyébként éles sajtópolémiát folytatott az

1935-ben létesített “Frontul Maramuresului” c. román nyelv

napilap és egyes hetilapok elbb burkolt, aztán egyre leplezetle-

nebb antiszemita jelleg közleményeivel. Hasonlóképpen több

uszító fvárosi lap máramarosi tudósítójával, akik fleg a ta-

nítóság körébl kerültek ki.

1940-ben “Dér Stern”, majd a következ évben “Joung Má-
ramaros” címen történt még kísérlet Máramarosszigeten jiddis

nyelv, baloldali tartalmú sajtótermék kiadására. Az els Schná-

bel Béri, az utóbbi Ring Cheszkel szerkesztésében, de egyik sem

jutott túl az els számon.
*

A vészkorszak után, a “népi demokratikus rendszer” legel-

s éveiben a Mizrachi “Héd Hagalil” (A Környék Visszhangja),

az Agudah pedig “Sabbaton” címen adtak ki néhány lapsizámot

1946-ban. A “Sabbaton” Rosenthal Áron nyomdatulajdonos szer-

kesztésében jelent meg, bvített tartalmú, kétoldalas “Sabbesz
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J. D. Isírael, aki a vészkorszakban pusztult el, ezidtájt alig

volt 19 éves és kitn szerveznek is bizonyult, volt az 1932-ig

megjelent jiddis hetilap lelke. 1933 május havában A. M .Hirseb-

ei (ma Izraelben) együtt ‘‘Ojfgang’’ elmen irodalmi jelleg havi

folyóiratot indított be, szintén Máramarosszigeten. A lapot ele-

inte Szinérváralján nyomták, majd Szigeten, Rosenthal Mór

nyomdájában. A fasiszta hatóságok által 1938 végén betiltott,

Románia határain túl is elterjedt, illusztrált, irodalmi, színházi

és mvészeti folyóirat egészen új jelenség volt Erdélyben. Szi-

get általa jiddis irodalmi központtá vált. New Yorkból és Len-

gyelországból, Kisenevbl, Csernovitzból és Délamerikából, a vi-

lág valamennyi jiddis centrumaiból érkeztek a Káhán-udvarban

lév szerkesztségbe a ca/erepéldányok a legismertebb jiddis saj-

tóorgánumok részérl is. St, J. D. Israelnek sikerült megnyernie

az “Ojfgang’’ részére a zsidó világ legismertebb közíróit, irodal-

márait, szerkesztit, köztük Schalom Ascht, Zálmán Reizent, Dr.

S. Bikelt, Iczik Mángert, Jácob Sternberget, Sámuel Nigert. A
lap megnyitotta hasábjait a helyi tehetségek eltt: Herzl Apsán,

a ‘^máramarosi Schálom Alechem’’, Béri Schnábel, a Ring-fivé-

rek, Wolf Támbur, I. Feintuch szerepeltek benne. A lap közölt

a régiek Írásaiból is, köztük H. L. Gottlieb és dr. Grünwald Leo-

pold mveibl.
Az ‘‘Ojfgang” szerkesztségébe számos patinás nev jiddis

Író el is látogatott, köztük dr. S. Bikel.

Jiddis irodalmi folyóirat kiadására még az ‘‘Ojfgang’’-ot

megelzen történt kísérlet Máramarosszigeten. Dr. Náftáli (A-

ladár) Sternberg szemorvos, Vladimír Jabotinsky revizionista-

cionista pártjának máramarosi vezére, irodalmár és réz-dombor-

mvész, 1931-ben a fentebb említett A. M. Hirsch-el, valamint

dr. Jacob Dermerrel, a Bukovinából Szigetre került középiskolai

tanárral együtt ‘‘Maramaroscher Blátter’’ címen adott ki folyó-

iratot. A lap azonban két év után megsznt.

1933-ban három nyelven (héber, jiddis és magyar) jelent

meg Szigeten a Brit Hanoar Hamizrachi központ kiadásában és

néhai Koffler Mose (késbb az erdélyi Ceire Mizrachi diszelnö-

ke, majd a deportálásig az orthodox hitközség ftitkára), Weisz

Mose és a ma Brooklynban él Ábraham (Ali) Israel (J. D. Is-

rael fivére) szerkesztésében a ‘"Dárkenu-Utunk”. Egyik cikkírója

volt Váradról: Marmorstein József (ma New Jerseyben). A lap

Í934-ben megsznt.
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(1924-1926), mely a következ két évben Kolozsváron “Háde-

rech” (Az Üt) címen látott napvilágot s amelyrl fentebb már
megemlékeztünk,

Szatmáron 1930-1940-es években “Zsidó Jöv” címen tar-

talmas havi folyóirat jelent meg dr. Frischman József szerkesz-

tésében.

Mizrachista irányzatú, vallásos cionista magyarnyelv lap-

pal kísérletezett Szatmáron Balkányi-Kohn Jichák is. Csak né-

hány szám jelent meg belle. 1945-ben dr. Frischman “Depor-

tált Hiradó”-t adott ki Szatmáron. A haláltáborokban felszaba-

dult s “haza” tér, vagy a szabad világ felé útnak indult zsidók-

ról közölt névsorokat, beszámolókat, híradókat. Hidat vert a

“Seérit Háplétá” (a megmaradottak) között.

*

Máramarosszigeten az els világháború, majd az impérium-

változás okozta kényszerszünet után új rügyek fakadtak. Alkotni

vágyó, tehetséges ifjak voltak a kezdeményezk.

Dr. Blank Illés jogász, cionista élharcos és Holder József a

költ, 1921 decemberében beindították a “Jüdische Zeitung”-ot.

A nagy reményekkel indult, részben magyar nyelv hetilapból

mindössze tizenkét szám jelent meg. Zalman Reisen errl a lap-

ról, mint a ronián Erdély els jiddisnyelv sajtóorgánumáról

emlékezik meg. Dr, Jekutiel Jehuda Grün^vald (késbb colum-

busi (USA) frabbi) a múlt századbeli szigeti vérvádról emléke-

zik meg egyik számában.

Pár évvel késbb, 1928 szeptemberében két Kolozsvárról, il-

letve Zsibóról Máramarosszigetre került ifjú, néhai Schwartz

Slomó és Schn Dezs szerkesztésében megjelent a “Jüdische

Volkszeitung” cím hetilap. Felels szerkesztje a ma Izraelben

él cionista aszkan, Mordche Leichter volt. Közremködtek

Israel Ábrahám és öccse, Israel J. Dávid. A lapnak nagy szerepe

volt az 1928 évi romániai parlamenti választásokban. A követke-

z évben beszüntették, de “Jüdische Presse” címen újjáéledt Is-

rael Ábrahám felels szerkeszt keze alatt, mig szerkesztként

öccse, J. D. Israel, valamint Schwartz Slomó szerepeltek. Schön

Dezs továbbra is közremködött, A lapot Szinérváralján (Sei-

ni) nyomták. Külön kurír vitte minden héten a kéziratokat a

nyomdába, aki a kész lappéldányokkal tért vissza Szigetre. In-

nen küldték szét a “világba”. Alulírott is riportereskedett e lap-

nál.
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tartalmánál fogva igen népszer voJt és a legtávolabbi erdélyi

falvakba is eljutott. Sokan olvasták határon túl is. Wasserstrom
Sándor és LfOitner Zoltán voltak a “Népünk'^ szerkeszti. Cikk-

írói közé tartoztak az erdélyi Mizrachi közélet legkiválóbbjai,

köztük Mittelman Jakab, a Mizrachi országos elnöke, valamint

Kesztenbaum Miksa, Kauftheil Ern.
Váradon jelent meg 1931-1932 között a Mizrachi ifjúság

hivatalos szócsöve, a héber-magyar nyelv “Dárkénu-Utunk’’. A
Brit Hanoar Hamizráchi Központtal együtt 1932-ben Márama-
rosszigetre költözött.

Rövid életek voltak Váradon: ‘‘Jövend’’ (1919); “Zsidó

Közlöny” (1921); “Zsidó Kisebbség” (1928-1929); “Uj Század”

(1941), melyek bizonyos mértékben hozzájárultak a pozitív zsidó

közvélemény kiformálásához.

Temesváron is élénk cionista sajtóélet zajlott. A “Neue Zeit

— Uj Kor” (1920-1940) Lúgosról került Temesvárra, ahol már
csak magyar nyelven jelent meg, mint az Erdél3d Zsidó Nemzeti

Szövetség hivatalos folyóirata. Jelents nevel hatást gyakorolt

ideológiai és társadalmi jelleg cikkeivel, melyeket a cionista

közélet vezeti Írtak. A lap szerkesztje Fleischer Lipót, a hí-

res Ibn Ezra kutató, a temesvári zsidó líceum héber tanára volt.

Német-magyar nyelven jelent meg a “Jüdische Woche”

(1932), mely fleg a Bánság területén igyekezett tért nyerni.

Temesváron jelent meg a késbb (1945) Budapestre költözött és

az állijá szolgálatában állott “Hecháluc Hádáti” (A vallásos cha-

luc), mely 1947-ben sznt meg.

Aradon a “Hitközségi Értesítn” kívül nem jelent meg zsi-

dó sajtóorgánum. A Kolozsvárral szomszédos Désen megjelent az

“Uj Élet” c. hetilap (1919-1920) és ott 1934-1935 között “Ha-

zatérés” címmel cionista havi folyóirattal is kísérleteztek. Bras-

sóban két szám látott napvilágot (1935-ben) a “Hásemes” (A

Nap) cím cionista havi folyóiratból; a Máramarosmegyében lé-

v Felsvisn pedig a Brit Hanoar Hamizrachi kiadásában “Ko-

lénu-Unzer Stimme” címen héber-jiddis nyelv lap jelent meg
kéthetenként 1935-ben. Szerkeszti: Horovitz Jechiel és Móse.

A lap tényleges szellemi irányitója Izrael Ábrahám (Márama-
rossziget), aki a Mizráchi-Ifjúság erdélyi elnöke volt. Felsvisón
még egy kísérlet történt lap indításra, a “Torah Vöávodah” moz-

galom keretén belül, “Degel Hatorah” címmel.

Marosvásárhelyen megjelent a “Sómér” c. ifjúsági lap is
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ma, mely 1939 év végéig jelent meg. Vallásos jelleg lapnak in-

dult 1930-ban Kolozsvárt a “Világ”, de csak egyetlen száma lá-

tott napvilágot. 1925 december és 1938 júniusa között a buda-

pesti “Múlt és Jöv” Kolozsváron külön erdélyi kiadást jelen-

tetett meg.

1936-ban indította be dr. Weinberger Mózes frabbi a “Ko-

lozsvári Izraelita Hitközség Értesitjé”-t (Monitorul Comuni-

tatii Israelite). Célja volt vele megersíteni a kapcsolatot egy-

részt a hitközség tagjai, másrészt az Erdély-bánsági hitközségek

között. Megjelenésiét a magyar hatóságok 1942-ben betiltották.

A “Kolozsvári Izr. Hitközség Értesit”-je iskolát teremtett Er-

délyben. Utána sorra jelentek meg a kolozsvári orth. izr. hit-

község, az aradi, nagyváradi, brassói, marosvásárhelyi hitközsé-

gek Értesit-i is.

A “Poalé Cédek” cim lapból, mellyel a zsidó nemzeti ér-

zelm kisiparosok kísérleteztek 1931-ben, csupán egyetlen szám

látott napvilágot.

A Bnai Brith páholyok sajtóorgánumai voltak a “Bnai Brith

Szemle” (1926-1936) és a “B’nai Berith” (1936). Utóbbiból csak

néhány szám jelent meg.

Cionista orgánum volt a “Noár” (1924-1938), az általános

cionista ifjúság havi folyóirata, Rosenfeld Sándor sízerkesztésé-

ben. A havi folyóirat cikkírói az erdélyi klal-cionista ifjúsági

vezérek és fleg az Aviva-Barisszia legjobbjai. Köztük Nó-

szin Mór, Mózes László, Kiesel Jakab és Hirsch Simon, aki fele-

ségével együtt egy színházi eladásion vasgárdista bombame-

rénylet áldozata lett. A hatodik évfolyamánál a folyóirat Maros-

vásárhelyre költözött. Az ifjúság széles köreire nagy befolyással

birt.

Megemlítjük még a “Brit Hánoár Ezra” 1929 november és

1931 januárja között megjelent ifjúsági folyóiratot, valamint a

“Hábrit Hakibucit” egyetlen számát (1935).

A zsidó cserkészek lapjaként jelent meg a “Háderech”

(1926-1929). Pozitív módon befolyásolta a sómer mozgalom és

szimpatizánsainak tevékenységét, gondolkodását. Jelents része

volt a chaluci nevelés munkájában.

Nagyváradon jelent meg a fleg zsidó, vallásos körökben

igen elterjedt “Népünk” c. hetilap, az 1920-21 évek közötti “Miz-

rachi” és “Doar Mizrachi” kísérletek után. A “Mizrachi” cio-

nista mozgalom orgánuma 1940-ig változatos, érdekes és hasznos
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marosszigeti állandó munkatársa volt. Onnan került hasonló mi-

nségben Temesvárra. Az helyét foglalta el Máramarosszigeten

Schn Dezs, aki egy évtizeden keresztül töltötte be ezt a pozíciót,

majd Nagyváradra léptették el. Utóbbi helyére került a laphoz

annak betiltásáig e tanulmány Írója. Szigetrl került az ‘'Uj Ke-

let'*-hez Fuchs Marcell, az újság szatmári tudósítója.

Szerencsés véletlen folytán az ‘‘Uj Kelet'^ szerkeszti, bels

munkatársai, st állandó tudósítói és Schwartz Endre kiadóhi-

vatali igazgató túlélték a vészkorszakot. A legtöbben gyakorla-

tilag is megvalósították a cionizmust: allijáztak. Egyesek ma is

a tel-avivi *'Uj Kelet’’ kötelékében tevékenyek.

Mások már a független Zsidó Államban tértek örök nyuga-

lomra: dr. Weiszburg Chájim, dr. Marton Ern, Jámbor Ferenc,

dr. Kasztner Rezs, Hátszegi Ern.
Az “Uj Kelet”-nek nagy része van abban is, hogy többezer

erdélyi zsidó család nem várta be a hitleri korszakot. Már a hu-

szas vagy harmincas évek folyamán allij áztak. Sokan közülük

részt vettek a zsidó államalapítás megvalósításában.

Röviddel Izrael államának kikiáltása után az '^Új Kelet^‘ új-

jáéledt Tel-Avivban, dr. Marton Ernvel és Schön Dezsvel az

élen. A lap átplántálásával magával vitte az erdélyi gyökereket

is : a cionista hitet és a hagyományszeretetet. A lap hidat épített,

kapcsolatot teremtett a szabad világban él magyar nyelvterü-

letekrl elszármazott zsidóság szórványai között is.

Dr. Marton Ern korai halála után a fszerkeszti munka-

kört özvegye, dr. Marton Gizella irodalomtanárn vette át.

A két világháború között az ‘‘Uj Kelet” mellett Kolozsvá-

ron, Nagyváradon, Temesváron, Marosvásárhelyen, Szatmáron,

Máramarosszigeten és más erdélyi városokban számos zsidó saj-

tóorgánum jelent meg. Túlnyomó többségük pozitív zsidó, cio-

nista beállítottságú volt. A zsidóság népi és nemzeti újjászüle-

téséért, a Zsidó Államért állottak ki. Egynéhány pedig hivata-

los, vagy félhivatalos cionista lapként jelents feladatkört töl-

tött be.

Kolozsváron, 1920-ban J. Rubin szerkesztette a kimondottan

cionista ellenes, orthodox szellem ‘‘Neue Jüdische Presse”-t.

1921-ben jelent meg dr. Blau Pál és Gabel Vilmos szerkesztésé-

ben a “Jesurun”, majd 1933-tól ennek folytatása, a “Hoemesz”

(Az Igazság), az erdélyi orthodox központi iroda sajtóorgánu-
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fesszor szellemi gyermekei és az “Uj Kelet” faragtak cionistát

a szigeti fmérnök baloldali-diákfiából.

Az “Uj Kelet” szerkesztsége a kitn ujságiró-képz aka-

démia szerepét is sikeresen töltötte be.

A lassan elszállingozó élvonalbeli, fvárosi ujságirók helyét

fokozatosan tehetséges erdélyi ifjak foglalják el. így kerültek

1927-ben az “Uj Kelet” szerkesztségébe: Kasztner Rezs, aki

elbb a “Rador” román sajtó távirati irodánál dolgozott, Bar-

zilay-Kugel István, Hátszegi-Zuckermandel Ern, aki Párisból

tért haza. A francia fvárosban Ady Endre verseinek forditásá-

val tnt fel. Évekig volt az “Uj Kelet” bukaresti munkatársa,

ahol a belpolitikai szerkesztvé elléptetett dr. Kasztner Rezs
helyét foglalta el.

Egy ideig az “Uj Kelet” munkatársa volt Hajnal László, a

költ. Farkas Lajos, a debreceni “Független Újság” késbbi

szerkesztje és Tyrnauer István, aki Budapestrl érkezett. Vá-

radról került az “Uj Kelet”-hez a ma is Kolozsváron nyugdijas-

kodó Salamon László irodalomtanár, költ. Brassóból került

vissza Kolozsvárra Pogány-Salamon Marcell, mig Máramaros-

szigetrl Danzig Hillél — dr. Danzig Sámuel frabbi fia. Késbb
jutott a laphoz Halász Erzsébet (Danzig Hillél hitvese).

Az “Uj Kelet” munkatársaihoz tartozott Adler Hubert, mint

ifjú költtehetség, aki ma Izraelben Zwi Bár Méir néven alkot

és nevel, továbbá Gártner Móse, Bihari Miklós, dr. Ers Vilmos

és— Karády Nagy Lajos, a lap egyetlen keresztény munkatársa.

Az “Uj Kelet” jólinformáltságával, fürgeségével, politikai

bírálataival és kommentáraival felülmúlta a legtöbb romániai

magyarnyelv napilapot. Nem igen maradt mögötte a fvárosi

román napisajtónak sem. Irodalmi jelleg mellékletei is voltak:

az “Uj Kelet Szombatja”, a “Föld”, “Ifjú Kelet”, a szatirikus

“Oj Kelet”, stb.

Az elssorban zsidó próblémákban kitünen informált napi-

lap — mely a Romániai Zsidó Párt megalakulása után annak

hivatalos szócsöve is volt — nemcsak Bukarestben, de Erdély

legjelentsebb zsidólakta városaiban is állandó jelleg tudósitó

hálózatot épített ki magának. Jellemz, hogy amint az erdélyi

zsidó újságírás bölcsje Máramarosszigeten ringott, az “Uj Ke-

let” több munkatársa is Szigetrl indult el; állandó vidéki tudó-

sító gárdájának csaknem valamennyi tagja innen került a lap-

hoz. Fried Miksa a huszas évek közepéig az “Uj Kelet” mára-
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János, Sas László, Szabó Imre, dr. Deszberg-Darvas Simon és

Faragó Miklós az uj'ságirás hierarchiáj'ában már akkor komoly

helyet foglaltak el.

Ben Ami (Benamy Sándor iró), a Keleti Akadémia végzett-

j’e. Nagyváradról került az “Uj Kelet”-hez. Az els gárdával be-

járta az akkori Palesztinát és errl lebilincselen érdekes cikk-

sorozatban számolt be az “Uj Kelet” hasábjain. Meglátogatta

Prinkipó szigetén a Sztálin által számzött s késbb legyilkol-

tatott Leó Trockyt. Errl is nagy feltnést keltett riportsoroza-

tot irt.

Az “Uj Kelet” els élgárdájához tartozott még Diamant E-

iemér és Knöpfler Bemát. Küls munkatársak voltak : dr. Fischer

József, az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség késbbi elnöke és a

Zsidó Párt máramarosi képviselje a bukaresti parlamentben

(dr. Fischer József Máramarossziget elvárosából, Szlatináról

került Kolozsvárra és Trianon eltt a magyar kormánypárt er-

délyi szócsövének, az “Estilap”-nak fmunkatársa volt), dr. Blau

Pál, aki “Bli-Sém” néven irt, dr. Fürszt Oszkár, az erdélyi cser-

készmozgalom “Csoszi— bácsija”, dr. Blank Illés és dr. Fried

Ábrahám Máramarosszigetrl, dr. Stem Mór Szatmárról, dr.

Harsány! Jen Désrl, Simon Mózes Kápolnokmonostorról, Chi-

iewitz Hermán Aradról, Löwenkopf Kálmán Orsováról, Öhl-

baum Etus (Weiszburg Chaimné) és a fiatalok közül: Tisbi

Illés a költ (ma a jeruzsálemi héber egyetem tanára), Márk
Irén, Chile-witz Irén és mások. Glasner Akiba és dr. Eisler Má-
tyás akkori kolozsvári frabbik Írásai fleg a lap ünnepi számai-

ban jelentek meg,

A Budapestrl Kolozsvárra került neves újságírók tulajdon-

képpen nem voltak cionisták. De “nem tudtuk magunkat kivonni

abból a minden zsidót lenygöz eszmébl, ami bennünket most,

a forradalmi átalakulások idején a zsidó állam létesítésének le-

hetségére buzdít” — emlékezett meg az 50 éves jubileum alkal-

mából közölt visszaemlékezésében az 1969 szén Londonban el-

hunyt dr. Darvas Simon.

Távol állott a cionista eszméktl az “Uj Kelet” szerkeszt-

ségébe 1923-ban bekapcsolódott Jámbor Ferenc is. Máramaros-

sziget asszimiláns környezetébl került a kolozsvári egyetem or-

vosi fakultására. Késbb az “Uj Kelet” felels szerkesztje és

ragyogó tollú vezércikkírójává lépett el, A hírhedt Cuza pro-
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az erdélyi zsidóság teremtett a két világháború közötti korszak-

ban, részben az “Uj Kelet” oldalairól lendültek a valóságba.

Nem egy gyilkos kísérlet, bombamerénylet történt a zsidó

érdekek ezen legbátrabb, leghangosabb védjének elnémitására.

1922 november 8-án szélsséges román diákok lerombolták a már
nagyobb terjedelemben megjelen “Uj Kelet” napilap székházát,

Pozdorjává zúzták a nyomdafelszerelést. A lap azonban túlélte,

kiheverte a merényleteket si együtt haladt tovább az erdélyi zsi-

dósággal, Csak a magyar “felszabadítást” nem élte túl.

Az erdélyi zsidóság életében, a két világháború között, az

“Uj Kelet” szinte a családf szerepét töltötte be. A gondos csa-

ládapáét, akitl irányítást, védelmet, a legfbb útbaigazítást le-

het kapni.

A lap nemcsak a zsidó nemzeti újjászületés, hanem a sza-

badság és a haladás érdekeit képviselte. A lap programadó cik-

kében ezeket irja

:

“A zsidó Géniusz biztos kézzel mutat Kelet felé, hol új nap

kél fel most. A nemzeti ideál, az évezredes számzetés alatt is

fáklyaként lobogott a zsidóság eltt és meleg sugárzással vilá-

gította meg a gálut sötét, göröngyös útjait. Ennek az eszmének

a szolgálatában áll az “Uj Kelet”.

Az “Uj Kelet” a magyar vidékek zsidóságának progressiv,

nemzeti irányú orgánuma. Zsidó érdekeket, zsidó célokat fogunk

szolgálni. Az “Uj Kelet” azonban nemcsak az elnyomott zsidó-

ság, de minden elnyomott osztály harcosa lesz. Az “Uj Kelet”

hasábjain zsidó kultúrát fogunk hirdetni. Fel fogjuk tárni né-

pünk szenvedéseit a világ eltt.”

Az “Uj Kelet” megteremti : dr. Weiszburg Cháim, dr. Kohn

Ilillel, dr. Marton Ern, a dicsszentmártoni frabbi fia és Glas-

ner Móse kolozsvári frabbi. Kiváló újságírói gárda tömörült

az "Uj Kelet” köré, amilyenre vidéki városban nem is volt addig

példa,

A kor haladó szellemét képvisel, de a zsidó tudás forrásai-

ból is merített dr. Marton Ern lett a lap fszerkesztje, a harc-

térrl hazaérkezett Székely Béla Íróval együtt. Utóbbi, fiatal ko-

ra ellenére a lapszerkesztés terén már komoly gyakorlattal ren-

delkezett.

Dr, Weiszburg Cháimnak rövid id alatt sikerült a fehér

terror ell Bécsbe menekült hét neves budapesti újságírót Kolozs-

várra szerzdtetni. Kaczér Illés, Újvári Péter, Widder-Giszkalay
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Az ‘‘Uj Kelet’’ napilap kiemelked fejezetet képez világvi-

szonylatban a zsidó sajtó történetében. A lap félévszázados

jubileuma alkalmából a ma már Tel-Avivban megjelen ‘‘Uj Ke-

let’' ünnepi számából idézzük a következ sorokat:

‘^1918 december 25-én, amikor képletesen átadtuk Erdély

fvárosának kulcsait a bevonuló román hadseregnek, igen sok

erdélyi zsidó ház asztalán ott feküdt a néhány nappal korábban,

december 19-én megjelent ‘'Uj Kelet” els száma. Husízonkét

esztendvel késbb, 1940 szeptemberében, midn a magyarok jöt-

tek ‘‘Édes Erdély, itt vagyunk” induló dallamára Észak-Erdélyt

“felszabadítani”, többezer zsidó ház asztalán ott feküdt az ‘‘Uj

Kelet” els történelmi korszakát lezáró utolsó száma.”

Ennek az utolsó számnak a vezércikkét, dr. Marton Ern
felkérésére, dr. Weinberger Mózes, volt kolozsvári frabbi irta.

A “Beteljesül a prófétai látomás” c. búcsúcikk hivatva volt az

Észak-Erdélybe bevonuló magyar hadsereget és az új kormány-

zatot üdvözölni.

A frabbi cikkében tudtul adta, hogy az erdélyi zsidóság

nem fogja megváltoztatni életfelfogását a megváltozott körül-

mények között sem. “Zsidók voltunk és maradtunk!” — Írja a

frabbi. Ezekkel a szavakkal búcsúzott az “Uj Kelet” Erdély-

Bánság zsidó olvasói táborától huszonkétévi bátor, harcos mun-
kája után.

Közel két éven át mint hetilap jelent meg az “Uj Kelet”,

majd 1920 augusztusától napilapként. A lap els számában “Mit

akarunk” cim programadó vezércikkben többek között ezt írja:

“Mig a külföld zsidósága nemzeti mivoltának büszke tuda-

tában évtizedek óta szervezett munkával vett részt az egyetemes

zsidó törekvések megvalósításában, a magyar zsidóság nagy ré-

sze “elszáradt olajág” volt azon a fán, melyet kétezer év vihara

sem tudott kiszakítani. Ez az oka, hogy a magyar zsidóságot vá-

ratlanul találták a változások s csak késn, most eszmél zsidó

nemzeti mivoltára. De végre ébredt!”

Találóan jellemezte az “Uj Kelet”-et dr. Tomaschof Báruch:

“Az Uj Kelet teremtette Erdélyben a cionizmust és a cionizmus

teremtette az Uj Keletet.”

Az “Uj Kelet” végigkísérte az erdélyi zsidóságot hányatott

történelme legizgalmasabb, legmozgalmasabb korszakában. A
kolozsvári “Uj Kelet” hasábjain az erdélyi zsidó népi újjáéledés

tavasza ragyogott fel. A népi, nemzeti intézmények, amelyeket
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Máramarosszigetrl elindult neves kulturtörténész, dr. Jekutiel

Jehuda Grünwald is közremködött, aki pár évvel ezeltt mint

columbusi (Ohio-USA) frabbi hunyt el.

A “Jüdisches Blatt” hasábjain indult el — 1911 novembe-

rében — a szintén Máramarosszigetrl származó s Budapesten

1945 januárjában mártirhalált halt Holder József héber és jid-

dis költ, “Ein Himlisches Lied” cim költeményével, amelyet

Avigdor Hameiri-Feuerstein tiszteletére irt.

1910-1911 között még megjelent Máramarosszigeten a “Má-

ramaroscher Jüdische Zeitung”, valamint 1910-1914 idszakban

a “Jüdische Volkszeitung” c. jiddis hetilap, magyar melléklettel.

E fleg kereskedelmi jelleg lappal, mel3Tiek az els világháború

vetett véget, befejezdött az erdélyi zsidó sajtó osztrák-magyar

monarchiabeli korszaka.

Az erdélyi zsidó sajtó történetének másik, a máramarositól

lényegesen eltér fejezete Kolozsvárra, Erdély fvárosába ve-

zeti az olvasót.

1887-ben Wertheim Adolf “Allgemeine Jüdische Zeitung”

cimen hetilappal kísérletezett, azonban nem mutatkozott életké-

pesnek.

A leghosszabb élet kolozsvári zsidó sajtótermék a múlt szá-

zad végén a héber nyelv “Kol Mövászér” (A Hírnök) volt.

1898-tól 1907-ig jelent meg rendszeresen, Weinstock Béni hit-

községi alkalmazott szerkesztésében. Fképen a hitközségi al-

kalmazottak életnívója emelésének érdekében küzdött. Minthogy
több közismert rabbit támadott — megtiltották olvasását. Ha-
sonló szellem volt az 1908-1912 között a “Hásáchár” (A Haj-
nal) fejléccel, Weinstock Izsák szerkesztésében megjelent heti-

lap.

1910 nyarán Krausz László és Dr. Kohn Hillel szerkesfzté-

sében, “Erdélyi Zsidó Lapok” címen cionista hetilap indult. Ha-

tása pozitív volt, de mindössze nyolc szám jelent meg az igen

biztatónak mutatkozó nívós lapból.

Az impérium változás után Erdély fvárosában, Cluj-Kolozs-

váron felvirágzik az erdélyi zsidó sajtó az “Uj Kelet” megjele-

nése folytán, mely gyökeresen megváltoztatta az erdélyi zsidó-

ság gondolkodásmódját és magatartását.
*
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ólomoldalak betit. A “Cion-Zeitung”-ot anatéma alá helyezték

és annak következményeként megsznt.

Schn Dezs, az “Uj" Kelet” felels szerkesztje, a “Má-

ramarossziget” cím. Tel Avivban megjelen idszaki közlöny-

ben leirja a már alig halló, vak s teljesen rokkant Hers Gottlieb-

bal 1927 szén folytatott beszélgetése alapján a “Cion-Zeitung”

elindulásának történetét.

E sorok Írója 1929 tavaszán, még mint középiskolás, felke-

reste a már százesztends életkort betöltött Hers-Léb Gottlieb-

ot, aki elmondta a Herzllel való találkozását, de évszámokra kép-

telen volt visszaemlékezni. A Hers-Léb Gottliebbal folytatott

interjúm, egyik legels riporteri ténykedésem — annak idején

megjelent a kolozsvári “Uj Kelet” hasábjain és azt még felol-

vashattam a zsidó sajtó bátor elharcosának, akit pár hónappal

késbb utolsó útjára kisértünk a szigeti temetbe.

A sokat megpróbáltatott, súlyos anyagi gondokkal küzd
harcos aggastyánt még 80 éves korában sem tudták letörni a

nehézségek, viszontagságok. 1908 március 15-én, amikor Mára-

marosszigeten már hivatalos cionista szervezet is mködött, új

jiddis-magyar nyelv hetilapot indított be, “Áhávát Cion”

(iCion Szeretete) címmel, mely a “Máramaros, Szatmár, Bereg-

és Ugocsa vármegyék területén mköd cionista szervezetek hi-

vatalos közlönyé”-vé vált. A magyar rész szerkesztjeként Blank

Illés (Elijáhu) szerepelt. A késbbi dr. Blank Illési ügyvéd, majd
a Szentföldön a “Jerusálajim” c. lap kiadó-szerkesztje. Az
“Áhávát Cion” sem volt azonban hosszúélet.

H. L. Gottlieb nem az egyedüli, a múlt évszázad utolsó év-

tizedeiben Máramarosszigeten a zsidó sajtó történetében.

Zwi Hers Heller szerkesztésében “Szigeter Zeitung” fejléc-

cel, a Wieder-féle könyvnyomdában, az 1892-1893-as években

jelent meg egy hetilap. Az alapító-szerkeszt korai elhalálozása

után öccse, Léb-Zeév Hákohén Heller “Jüdische Presse” címen

indított be jiddis nyelv hetilapot, héber melléklettel. E lap 1896-

ban sznt meg.

1910-1912 között Máramarosszigeten minden csütörtök dél-

után Zwi Juda Leopold szerkesztésében megjelent a “Jüdisches

Blatt”. A jiddis nyelv, vallásfelekezeti, kereskedelmi és társa-

dalmi eseményekkel foglalkozó lapnak kétoldalas magyar nyelv
melléklete is volt. A lap munkatársai közé tartozott H. L. Gott-

lieb is. Néhány hasábos héber nyelv rovat keretében a szintén
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bán Máramaroaiban is kezdte bontogatni a zsidó megújhodás, a

cionizmus zászlaját, megelzve e téren Magyarország és Erdély

más részeit.

Mindez túl sok volt a szigeti frabbinak. Újból bojkottal

fenyegetdzött és a “Jüdische Volkszeitung” valóban megsznt
létezni. Kaufman Ábrahám, akinek nyomdájában nyomták a la-

pot és aki a szigeti hitközség elnöke is volt, nem kockázhatta sem

pozícióját, sem nyomdáját.

A rendkívül dinamikus, bátor és szívós aggastyán kezébl

azonban nem lehetett kiütni a harci tollat. 1899-ben a “Jüdische

Volksblatt” cim lappal kísérletezett. Mindössze 12 szám jelen-

hetett meg belle.

Megelzen, 1896-ban Hersi-Léb Gottlieb “Die Warheit” cí-

men havi folyóirattal is próbálkozott. Ennek hasábjain nyíltab-

ban igyekezett a cionista eszméket belevinni az akkori márama-

rosi zsidó köztudatba. E cionista folyóiratból csak két szám je-

lenhetett meg. A szigeti frabbinak volt gondja rá, hogy hasonló

lap nyomását egyetlen nyomda se vállalja.

A századforduló után az akkor már aggastyán Hers-Léb

Gottlieb “Cion-Zeitung” címen újabb cionista jelleg hetilapot

indított be. Célja: “ébreszteni korát cionista tevékenységre!”

Hers-Léb Gottlieb 1927-ben, halála eltt pár esztendvel,

hozzátartozóinak lediktált tömör és nagyon hézagos önéletraj-

zában visszaemlékezik a Cion-Zeitung megalapítására. Elmond-

ja, miként kapott Herzl Tivadartól Bécsben héber nyomdafel-

szerelést.

Naftali ben Menachem, a Máramarosból származó izraeli

bibliográfus szerint a “Cion-Zeitung” 1904-1906 között jelent

meg Máramarosszigeten. Más forrásmunkákkal is egybehangzó-

an állítja, hogy e sajtóorgánumot Herzl Tivadar finanszírozta

és a héber nyomdát a politikai cionizmus megteremtje küldte

Szigetre. Ben Menachem S. I. Dorfsíon, a “Literarische Blátter”

hasábjain Hers-Léb Gottliebrl közölt méltatására támaszkod-

va elmondja, hogy Hers-Léb Gottlieb a saját lakásán állította

fel a Bécsbl küldött szedszekrényeket, önmaga szedte, tördel-

te, st árusította a lapot. Mindezt szinte megszállottan végezte,

közel 80 éves életkorban. Éjféltájt személyesen szállította át a

közeli nyomdába a kész formákat, rettegve, nehogy a fanatiku-

sok útközben megtámadják. Én gyermekkoromban hallottam a-

zonban, hogy valóban meglesték az aggastyánt és szétszórták az
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ráciát. Neves lembergi, kolomeai lengyel-zsidó irók közremkö-
dése magasabb nivóra emelte Hersi-Léb Gottlieb lapját.

A lap három évig jelent meg Kolomeán. Családi okok visz-

szakényszeritik Máramarosszigetre a szerkeszt-kiadót. Bizal-

mas úton arról is értesült, hogy lapját fképpen azért helyezte

a szigeti rabbi chérem (anatéma) alá, mert a sízent nyelvet pro-

fán célokra használta fel. Ezért elhatározta, hogy a nép nyelvén,

jiddisül fog lapot indítani, hisz Máramaros-vármegye zsidó la-

kosságának anyanyelve fképpen a jiddis volt. Hers-Léb Gott-

lieb 1887-ben ‘‘Allgemeine Jüdische Zeitung'’ néven indit el la-

pot, majd 1893-ban megjelenteti ugyancsak Máramarosszigeten

a ‘‘Jüdisiche Volkszeitung" cim hetilapot. A lap 1897-ig rend-

szeresen eljutott olvasóihoz.

E szatirikus, könnyed stílusú lap már a szélesebb népréte-

gekre gyakorolt befolyást. Közvetlen hangja miatt könnyen ha-

tolt be a zsidó utcába; a szerény kis zsidócsikák mhelyeibe, o-

duiba. Eljutott a falvakba, a máramarosi zsidó földmveshez,

erdmunkáshoz, állattenyészthöz. Olvasgatták asszimiláns kö-

rökben is. St, nemzsádók is érdekldtek Hers-Léb Gottlieb e-

gyes cikkei iránt.

A lap a mindennapi élet valóságát, a világ eseményeit, a

bel- és külpolitika híreit hozta közelebb a zsidó utcához. A lap

nevelt, tanított, felvilágosított. Szellemes példázatokkal, zama-

tosán megirt adomákkal mágnesként vonzotta magához az olva-

sót. Módjával, lassú adagolásban az új, pozitív zsfidó törekvése-

ket is belevitte a nép tudatába.

Hers-Léb Gottlieb kipellengérezte a hitközségi vezetk kö-

zött dúló harcokat; kifigurázta a rabbiudvarok egymásközti ci-

vakodásait.

A ^‘Jüdische Volkszeitung" szellemességeit megtárgyalták

imaházakban, a mincha-mááriv istentisztelet kezdetére várva,

vagy a hajnali zsoltárok recitálása és a sachrisz ima között.

Hers-Léb Gottlieb ‘^a keleteurópai badchenok koronázatlan ki-

rálya", ezidtájt már a hetvenedik életévéhez közeledett.

A lap annál népszerbb lett, minnél jobban óvták tle az

olvasót.

Herzl Tivadar politikai cionizmusának zászlóbontása és a

“Dér Judenstaat" 1896-ban való megjelenése, továbbá az els

Cionista Világkongresszus (Basel, 1897) is visszhangra talált a

“Jüdische Volkszeitung"-ban. Hers-Léb Gottlieb óvatos formá-
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harcolt párját ritkitóan bátor, epés és sziporkázóan szellemes

tollával, kora legfanatikusabb elemeinek kiméletlen gáncsveté-

seivel dacolva, egy gerincesebb, felvilágosodottabb, boldogabb

zsidó Holnapért. Hers-Léb Gottlieb nevéhez fzdik a felsma-

gyarországi, illetve erdélyi zsidó lapkiadás hskorszaka is.

A “Hátor”, negyedik évfolyamával, a máramarosszigeti val-

lási légkör okozta nehézségek folytán elbb Kolomeába, majd
Krakkóba kényszerült átköltözni. Güntzler egy ideig Galiciából

elégitette ki nem túl nagy számú máramarosi olvasói igényeit is.

Hers-Léb Gottlieb azonban 1878 szeptember 10-ikével kez-

dden Máramarosszigeten “Hásemes” (A nap) cimen saját he-

tilapot indit. Kitzött célja a jesivákból kikerül ifjúsággal, ál-

talában a héber nyelvben otthonos hitsorsosaival megismertetni

a “küls világ” eseményeit. Közelebb hozni az Erds Kárpátok

területén él zsidóságot a nyugati és keleti hittestvéreik elre-

haladottabb törekvéseihez. És egy kis dert is behozni a mára-

marosi és vele szomszédos helységek szerény zsidó hajlékaiba.

Másfélévi megjelenés után azonban Rabbi Chananja Jóm
Tov Lipa Teitelbaum szigeti frabbi megelégelte egykori tanit-

ványa “romboló tevékenységét”. A “Hasemesnek” fleg az ifjú-

ságra gyakorolt hatása hozta ki sodrából a magyarországi cha-

szidizmus legkonzervativabb vezérét. Megtiltotta a lapot elál-

lító nyomdának a “Hasemes” kiadását. Teitelbaum frabbi vé-

leménye szerint a lap hittagadókká nevelte a még ki nem forrott

ifj úságot.

Hers-Léb Gottliebnek nem volt más választása, mint eldje

példáját követni. Hét gyermekét és feleségét ekhós szekérre ül-

tette és Galíciába tette át székhelyét. Kolomeában telepedett le,

ahol ezidtájt már a felvilágosodásért harcoló zsidó központ m-
ködött.

E haladó körök felkarolták a “kiátkozott” lapszerkesztt.

Erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették, hogy lapját új-

ból kiadhassa. Hers-Léb Gottlieb innen küldözgeti Máramarosba
és Erdély más vidékeire a “Hasemest”, melyre egyre nagyobb

hatást gyakorolt a szent nyelvben otthonos ifjúság gondolkodás-

módjára. A Talmud lapjai közé rejtegetve, vagy elfüggönyözött

szobákban olvasgatták a “Hasemest”, amely “Ha-Charsa” (a

Nap arameus neve) néven jelent meg. Galíciában ugyanis heti-

lap kiadása jelents összeg kaucióhoz volt kötve. A lap fejlé-

cének hetenkénti felcserélésével játszotta ki a hivatalos bürok-
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Számos régi erdélyi zsidó sajtótermékbl alig maradt itt-ott —
múzeumokban, könyvtárakban — egy-egy elsárgult példány. Az

idsebb korosztályhoz tartozó egyének, akik még saját vissza-

emlékezéseik, vagy a hallottak alapján adatokkal szolgálhattak

volna, elpusztultak a nagy tragédiában. Megsemmisültek kultur-

történészek, memoir-irók kéziratai, kutatásaik eredményei.

Jelen tanulmányunk korántsem igényelheti a hibátlanság

jellegét s azt sem kendzhetjük el, hogy néhol az ellentmondás-

szer adatok folytán csupán logikus következtetésekre vagyunk

kénytelenek szorítkozni. Különösen egyes régebbi sajtótermék

megjelenési évének, vagy adatoknak pontosságát illeten.

I.

Az erdélyi zsidó sajtó egy figyelemre méltó gyulafehérvári

kísérlettel indult el. 1883-ban, Altman József szerkesztésében

megjelent német nyelven a ‘‘Siebenbürger Israelit Organ für

Synagoge, Haus und Schule’’, mint az ‘‘Erdélyi Zsidóság Hetilap-

ja’'. A vallási, társadalmi és pedagógiai kérdésekkel foglalkozó

sajtóorgánum pár havi megjelenés után megsznt. Aradon pedig

már 1860-ban, szintén német nyelven kinyomták a “Jahrbuch

für die Israelitische Kultusgemeinden in Ungarn und seinen

Nebenlándern” c. évkönyvet, melyet azonban nem követtek újab-

bak.

Az erdélyi zsidó sajtó bölcsje valóban a Galíciához közel

fekv Máramarosszigeten ringott. Az impériumváltozással, 1919-

ben azonban a súlypont Kolozsvárra tevdött át. A mintegy har-

madfélszázados zsidó múltra visszatekint Máramarossziget zsi-

dó lakossága a XlX-ik század második felében, fleg a Galíciá-

ból való bevándorlás következtében ersen meggyarapodott.

1874-ben Güntzler Ábrahám beindította a “Hátor” (A Ga-

lamb) cim héber hetilapot, mely az els erdélyi zsidó sajtóter-

méknek tekinthet. A szent nyelv köznapi célokra való haszná-

lata már egymagában is forradalmi tettnek számított az akkori

Máramarosban. A “Hátor” programja volt: a bel- és külföldi

események, a zsidó világ híreinek tárgyalása, hasznos tudniva-

lók közlése és — a héber nyelv ápolása.

A lap szerkesztségébe bekapcsolódott Hers-Léb Gottlieb,

az Osztrák-Magyar Monarchia határain túl is jónev költ, ked-

velt máramarossziget! lakodalmi tréfacsináló (“marselik”). E-

redetileg rabbinak készült, de mintegy negyven éven keresztül
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“Egy jiddis költ” cimmel a Múlt és Jövben.®^ Holder közöl

saját fordításában egynéhány szakaszt Schnabel költészetébl,

melynek tárgya: fájdalom, szegénység, szerelem. E három jiddis

költn kivül mködtek még számosán, akik jiddisül daloltak, Ír-

tak és munkásságuk erdélyi jiddis lapokban jelent meg. így I.

Feintuch, Cheskel King, Herzel Apsán, Jechiel Steinbach. Tam-
Dur Wolf elbeszélésekkel jelentkezett: Bei dér Tir, Majn Hajm,
í’riling an Zun.

1947-ben dr. Eisikovics Miksa kolozsvári egyetemi tanár

kiadta “Chassidische neginim fun Maramaros” cimmel az 1930-

ban Máramaros vidékén általa összegyjtött, megzenésített,

chaszidikus népdalokat.22

AZ ERDÉLYI ZSIDÓ SAJTÓ TÖRTÉNETE

Irta: Kakán Kálmán

Az egykori Nagy-Magyarország területén évtizedekkel az

emancipációt megelzen történt kísérlet zsidó jelleg lapok ki-

adására.

A múlt század negyvenes éveire nyúlik vissza a magyaror-

szági zsidó sajtó keletkezésének idszaka: Klein Hermán 1842-

ben “Dér Ungar” c. németnyelv lapjával volt úttör. Pár szám-

nál nem bírta azonban tovább a versenyt a mveltebb zsidó ol-

vasó közönség részére külföldrl hozott németnyelv lapokkal.

A XlX-ik század derekától kezdve zsidók, számarányukat

meghaladva tevékenyek a magyarországi lapok szerkesztségei-

ben.

Az 1910 évbl származó kimutatás szerint Magyarországon

1214 lapszerkeszt közül 516 volt zsidó.

Jelen tanulmányunk a közel százesztends múltra visszate-

kint erdélyi zsidó-jellegü sajtó történetével kíván foglalkozni.

Függetlenül attól, hogy milyen nyelven szóltak e lapok olvasóik-

hoz, megkíséreljük kidomborítani azt a hatást, amelyet az erdé-

lyi zsidó sajtó az ott élt zsidóságra gyakorolt.

A vészkorszak sajnos a zsidó kulturértékeket sem kímélte.

31 U. o. Vol. XXVI, p. 255.

32 Máramarossziget. Kiadja: Irgun Máramarossziget B’Israel. X. Evf. (1969.

Dec.) ; 43. szám, p. 7.
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Nem édesem, nem, mit mondhatok én ott?

ott magad is tudhatod azt,

ott látni fogsz mindent s elmúlik szivedbl

a kérdés, mely egyre riaszt.

Oh hallgat a hullám, hogy csapkod üvöltve

— úgy félek még elnyel a hab —
Jöjj a Jordánhoz és hallgassuk együtt,

az si és uj dalokat.

Én megmosom szememet tiszta vizében,

hogy ne nézzen vissza soha,

s ne gyújtsa vad lángra idegen asszony

lágy, hivogató mosolya.

És megmosom ajkam is ezerszer, ezerszer

— Ne csókoljon több idegent! —
csak téged, téged, kit örökre szeretlek

túl életen, és idelent.

És csónakba ülünk, mely könny, iramló

— kezemben pihen a kezed —
8 a Jordánnak tükrén s szemeidnek a mélyén

a szent földnek képe rezeg.

És hajtjuk a csónakot boldog örömmel,

gyorsan, hogy a szív elalél . .

.

— s im haliga, csak hallgat — a pálmaágak közt

dalolva süvöltöz a szél.

Mért nézel ma rám oly ámulva te édes,

mért cseng dalom idegenül?

— Én látom a földet, én látom a Jordánt,

— s a hajót, mely zengve repül.

Én látom a csónakot, mi szállunk, mi szállunk,

oh légy ma egészen enyém!

csak nem félsz talán, hogy a nap tüze pörköl,

— hisz éj ragyog szemed ivén.

Én látom a csónakot, libegve röpülünk,

vig tánccal a hab tetején,

— s ha partra szállunk majd, fejedre virágból

pompás koszorút fonok én.

Béri Schnabel a harmadik jiddis költ, aki önálló versgyj-
teménnyel jelentkezett: ‘'Millnergass'’, (Lieder, Farlag Scholem
Alejhem, Bucarest, 1936). Holder József mutatta be Schnabelt
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Dm alt neue Lied er uns singt.

Ich wasch in sein Wasser mir sein am die Ajgen

Ich kuk nischt mehr keinmal zurück,

Ich will schojn die Frauen, die fremde nischt sehn mehr
Nischt wechséln mit sei mehr kein Blick.

Ich wasch auch die Lippen mir tausendmal rein ab

Ich küsch nischt kein fremde Frau mehr,

Ich kuk in dein Aug Dir ich küsch Dich alléin nur

Un eibige Liebe Dir schwör.

Mir setzen sich beide áréin in a Lodke

Un du legst Dein Hand in mein Hand,

In’m Wasser von'm Jardén, in’m Schein Deine Augens

Sich Spiegelt dús heilige Land.

Mir treiben die Lodke mit Kraft un mit Szimche

Un mir schweben un fliehen geschwind,

Scha! Still! Ich hör schon wie es feift dórt un singt dórt

Zwischen Lulewim^Zweigen dér Wind.

Wus kukstu verwundert, Geliebte, mich haint un
Súg, klingt Dir so fremd izt mein Lied?

Ja, ich seh schojn dem Jardén, ich seh schojn dús Land
Ich seh schojn die Lodke wm flieht.

Ich seh schon die Lodke, mir fliehen, mir fliehen,

Druck fest Dich, ganz fest zu mein Harz,

Du hast doch nischt mojre, die Sun is zu stark dórt,

Du bist ja schojn izt asoj schwarz,

Ich seh schon die Lodke, mir schweben un schweben

Of*n Wasser a lustigen Tanz,

Un kumen mir un of dér zweiter Seit Jardén

Ich flecht Dir a herrlichen Kranz.

EGY FEKETE LEÁNYHOZ

Jöj] édesem jöjj, én messze vezetlek,

a föld itten oly idegen,

üt borús az égbolt, lélekzetem elfúl

s vad fájdalom tépi szivem.

Azt kérdezed tlem, mért bús a lelkem,

és dalom, mely, messzire száll.

Jöjj édesem, jöjj, ott elmondom néked,

hol örökké virul a nyár.
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bocskó, 1893- Budapest, 1944). Jiddis meg héber versei, továbbá

forditásiai a világ különböz jiddis és nem jiddis nyelv lapjai-

ban jelentek meg. Verskötete 1928-ban, Vilnában jelent meg
“Oft singt sich”. Már 15 éves korában közöl héber elbeszélést,

mely a krakkói “Hamicpe”-ben jelent meg. Els jiddis alkotása

“Jekil mit dem Huhn’ a szigeti “Jiddischer Zeitung”-ban (1911.

Julius 20) éa a “Jiddisches Blatt”-ban (1911. november) jelent

meg. Jiddisre forditotta Madách Imre: “Az ember tragédiája”-t

(Die Tragedie fun Menschen), amely folytatólagosan jelent meg
a ‘Chernowitzer Blaetter”-ben. Holder József saját maga for-

dított verseibl magyarra

:

A rekamién; Téli dal; Dal régi módra; Lemondó levéPS;

megjelentek magyar fordítások verseibl Bródy Lászlótól, Sze-

gedi Istvántól, Lóránt Mihálytól, Vér Andortól.^s Eredeti ma-
gyar vers is származik tle : “Emlék” ; “Dalol a vérem” ; “Vala-

hol valaki dalol”; “Negyvenöt”^®. Mutatóul leközöljük itt egyik

legsikerültebb jiddis dalát, eredetijében és annak magyar fordí-

tásában, mely Vér Andor mvészi munkája:

ZU A SCHWARZ MEIDL

Kum tajere meine, ich führ aweck weit Dich

S is miess mir schon du in dér Fremd,

Dm Kiima dm fremde, mein ütem derstickt mir

Die Luft du mein Harz mir beklemt.

Du frdgst mich varwm s’is betrübt mein Gémt mir

Varwm s’is so traurig mein Lied,

Kum, tajere meine, ich súg es Dir dórt nischt

Wgu eibiger Sumer dórt blüht.

Nein, tajere meine, ich súg es Dir dórt nischt

Dórt weiss tu schojn alles állein.

Dórt weisstu ja alles, dórt sehstu ja alles.

Un Du frdgst mich kein Kasches mehr, nein.

Hör, wie es brumen die Wassern gur wild du

Ot, báld jede Well uns verschlingt.

Kim, lieber zum Jardén, mir hören dórt beide

28 Múlt és Jöv. Vol. XXVII. (1937. Apr.) p. 108.

29 U. o. Vol. XI. No. 23-24, p. 5; No. 34, p. 11; Vol. XIII, p. 151, 199, 257;

Vol. XIV. p. 171, 267, 339; Vol. XV, p. 62.

30 U. o. Vol. XV. p. 378.
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században, elindult jiddis nyelv elkerült Magyarországra ia. A
chaszidizmus elretörése csupán megersitette azt, fleg a Fel-

vidéken és Északerdélyben,

Hitközségek, Chevra Kadisák jegyzkönyvei igazolják a jiddis

nyelv használatát a magyarországi zsidóság körében. A XVIII.

században irt Hagádák és dokumentumok szövegében elforduló

jiddis-deutsch fordítások szintén tanúskodnak a jiddis nyelv isme-

retérl.25 A XIX. században pedig már eredeti jiddis irodalmi

alkotásokkal találkozunk. A magyarországi zsidók körében jiddis

nyelv dalok, balladák, purimra irt vidám játékok, (Purimspiel)

bor- és bölcsdalok, mesék és rövid történetek, magyar népdalok

jiddis fordításai mind tanúskodnak e nyelv ers használata mel-

lett. A “Cöena Ureena”, mely a bibliához irt jiddis nyelv ma-

gyarázatokat, fleg midrasokat és agádákat tartalmaz és amely-

nek szerzje Rabbi Janow (XVI. század), népszer olvasmány

volt a magyarországi zsidó nk körében is. A magyarországi jid-

disnek vannak dialektusai is. Máskép beszélték Burgenlandban,

mint a Hegyalján, vagy a Felvidéken, valamint Erdélyben.^® Az

IVÓ Blátter és a Magyar Zsidó Szemle egynéhány évfolyamában

gazdag anyag található e tárgykörbl.^^

Az erdélyi jiddis irodalom képviseli fleg Máramarossziget

és annak vidékérl származnak. Vannak köztük olyanok, akik

önálló verskötettel jelentkeztek és itt els helyen említjük meg:

Hers Leb Gottliebet (Máramarossziget, 1844-Máramarossziget,

1931), akinek versgyjteményét: “Lieder fun majn Leben”,

(Seini, 1933) címmel unokái adták ki. Nem csoda népszersége

a jiddisül beszélk körében, mert tehetségét apjától örökölte,

rabbi Mechl Marsaliktól, aki maga is dalolt jiddisül. Tle szár-

mazik “Dusz Lied fim Kigely”, mely Schiller, “Das Lied von dér

Glocke” paródiájaként Íródott. H. L. Gottliebról szó esik Emlék-

könyvünk más helyén is.

A legtehetségesebb jiddis költ Holder József volt (Nagy-

25 Magyar Zsidó Oklevéltár. X. kötet, p. 569-570. No. 675.

26 Paul L. Garvin, The Dialect Geography of Hungárián Yiddish (The Field

of Yiddish. Second Collection. Ed. by Uriel Weinreich, Hague, 1965) p. 92-115)

;

C. J. Hutterer, The Phonology of Budapest Yiddish. Ibid. p. 116-146; C. J. Hutterer,

Geschichte des Vokalismus dér west-jüdischen Mundart von Oíen und Pest. Acta

Lmguistica. Budapest, 1967 Vol. 17. No. 3-4; Bihari József, Szláv elemek a jiddisben.

Az Egri tanárképz Fiskola Tudományos Közlemények. II. (1904) p. 211-256.

27 IWO Bletter. Vol. XIV. (Jan-May 1939) p. 436-452.
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1960-ban. Barzilay (Kugel) István ‘‘Dalok a messzeségbr^ cim
versikötete Déván jelent meg 1925-ben; “Régi versek” cim vers-

gyjteménye pedig Tel Avivban, 1968-ban látott napvilágot. No-

velíás gyjteménye Kolozsvárt jelent meg “Még mindig” cimen,

1937-ben. Két regényét Tel Avivban adta ki: “Csillag a tábor

fölött” (Tel Aviv, 1960); “Szakadék” (Tel Aviv, 1969).

Cvi bar Meir (Adler Hubert) szintén az Uj Kelet oldalain

kezdte m.eg költi és irodalmi mködését. 1936-ban alijázott és a

Saar Hanegev kibuc tagja lett, majd a palesztinai zsidó brigád-

ban szolgált. Rómában állomásozva megjelenteti ott héber vers-

kötetét: “Sire Daagah” (Az aggodalom éneke) cimmel, 1945-

ben. Izraelben irodalmi munkássága ketts irányú, egyrésizt ön-

álló munkával jelentkezik: “Chozer chajal Le-Erec Israel: (A
katona visszatér Izraelbe; gyermekeknek szóló mesék, 1947);

Majd fordításokkal tnik ki. Fordít németbl, angolból és ma-
gyarból. Prof. Nelson Glueck két mvét : “River in the Desert”

és “The other side of the Jordán” ülteti át héberre; magyar-
ból Gervai Sándor munkáját: Magyar ugaron, 1962, (Be-tal-

me Hagar), továbbá Heimann Éva naplóját (Jerusalem, 1964)

fordítja héberre. Bemutatta: “Az Uj Palesztinai Lira” cim
könyvében (Pharos Kiadvány, Cluj) az izraeli héber költé-

szet képviselit. 1948 óta a Jewish Agency ifjúsági osztály-

án az irodalmi kiadványok szerkesztje. Ebben a mködésé-
ben legutóbb megjelentettett egy antológiát (Jalkut Haraajon
Hacijoni, Jerusalem, 1967), melyben a cionista gondolatvilág

harcosainak munkáiból közöl tanulmányokat. Közli benne
Ilerzl Tivadar “Zsidó Állam”-ának uj héber fordítását. U-
gyancsak ott közli Giszkalai János “A Messiás Heroldja” cim
versének héber átültetését. Közölt történelmi tárgyú elbeszélése-

ket izraeli folyóiratokban (Giljonot, Gazit, Davar).

V.

A magyarországi jiddis-nyelv irodalom feldolgozójára vár.

Volna munkája, mert a jiddis nyelvet beszélték Magyarországon,

még mieltt a chaszidizmus utat vágott volna magának a Kár-

pátokon keresztül a XIX. század második felében. Kétkedéssel

fogadjuk azt a megállapítást, mintha a jiddis nyelv az erdélyi

tájakon indult volna el, mint a sváb nyelv egy dialektusa, a IX.

században valószín, hogy a Rajna vidékérl, a XIII-XIV.

24 Norman C. Gore, Tzeenah U-Reenah a Jewish Commentary on the Book of

Exodus, New York, 1965. p. 13.
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(u. 0 . 1925) : A házmesterlány (u. o. 1926) : A légvárak urai (u,

0 , 1926) : Toledo (u. o. 1934) : Kelet kapujában (u. o. 1937) : Er-

dély zsidói (u. 0 . 1938) : Simon kancellár (u. o. 1940) : Babilon

és Judea (u. o. 1942) : Róma és Judea (u. o, 1943). A Magyar
Irodalmi Lexikon (Budapest, 1965. III. kötet, 116 oldal), mely

felsorolja Szabó Imre alkotásait, nem emliti a következket: Rasi

élete és kora (Kolozsvár, 1935): Mózsi ési Ildikó; Utolsó Mág-

lya”; ”F 25” ujságregényét, melyben a zsidók hsiességét tár-

gyalja az antiszemita lapok megtámadták. Lefordította Ossip

Dymov, “Szomorúságának énekese” drájnáját, melyet a kolozs-

vári Magyar Színház 1926-ban bemutatott. A “Magyar Zsidó

Lexicon” munkatársa volt.

Giszkalai János (Vidder, 1887-1951) irodalmi mködése kü-

lön fejezetet jelent az Erdély-bánáti zsidó irodalomban. Neve

összeforrt az erdélyi cionizmus történetével. Verseit dalolták,

szavalták Erdély-Bánát zsidó gyülekezeteiben, cionista össizejö-

vetelein. Nemesveretü költ volt, aki komoly hatást tett az er-

délyi zsidó ifjúságra. Verseinek egy kötete 1925-ben jelent meg

a Kadima kiadásában Kolozsvárt, “Gus-Chalav látomása” cimen.

Versei közül kiemelkedik “Messiás heroldja”, melyben dr. Herzl

Tivadart, a cionizmus megálmodóját énekli meg. E versét teljes

egészében lefordította és közölte Cvi bar Meir (azeltt Adler Hu-

bert).2s Giszkalai János elbeszélései közül megemlítjük “Jönni fog

még egy kippur napja, én Istenem” (Cluj, 1925) ; Rókák a ro-

mok között. Egy jelenet a nagy regénybl, melyet 1800 évvel

ezeltt kezdettek meg (Cluj, 1925) ; Vitéz Bénája három útja.

Kis emberek és nagy gyermekek számára. Rajzolta Kóra Nán-

dor (Cluj, 1928). Ezek az elbeszélések mindannyian héber fed-

lappal is jelentek meg. Giszkalai ezen kivül megírta a zsidók tör-

ténetét két kötetben és Lúgoson, a Kirját Széfer kiadásában je-

lent meg.

Kaczér Illés és Benamy Sándor irodalmi munkásságával az

Emlékkönyv más helyén foglalkozunk.

Schn Dezs, aki az Uj Kelet máramarosszigeti, majd nagy-

váradi tudósítója volt, az “Istenkeresk a Kárpátok alatt” cim
történeti regényével (Cluj, 1935; második kiadás: Tel Aviv,

1964), melyben a chaszidizmus erdélyi fejezetét Írja meg, emel-

kedett ki. “Az örökség” cim müve Tel Avivban jelent meg

3i2'307 ,t"3tpn íD’i’írn’ .i’sa na ’as mo .ursn p’yin
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lalkozik a helybeni zsidó gimnáziumok történetével. A könyvben

láttak napvilágot Antal Márk dolgozata a matematika körébl

továbbá az iskola tanárainak cikkei.

IV.

A magyar nyelven Írott zsidótárgyu szépirodalom és költé-

szet Erdélyben fleg az els világháború befejezése után indult

el. Mveli az Uj Kelet szerkesztségi gárdájához tartozó irók

voltak, akik munkásságukban kihangsúlyozták a pozitív zsidó

gondolatvilágot. Ezek között találjuk Újvári Pétert, Giszkalai

Jánost, Szabó Imrét, Schn Dezst, Kaczér Illést, Benamy Sán-

dort, Sas Lászlót, Barzilay Istvánt (Kugel), Adler Hubertet (Cvi

Bar Meir). Újvári Péter (1869-1931) kezdetben a Szegedi Híra-

dó munkatársa, majd helyettes szerkesztje volt. Késbb Magyar
Szó címmel szépirodalmi folyóiratot ad ki Szegeden, ahol szer-

keszti Szeged és Vidéke cím lapot. 1907-ben Budapesten, a Ma-
gyar Hírlapnál éa az Egyenlségnél dolgozik. Az 1920-23-as esz-

tendket Kolozsvárt tölti, ahol az Uj Kelet munkatársa. 1923-ban

Csehszlovákiába megy, ahol a Szombat (Érsekújvár), Judea

(Pozsony) és 1926-tól az Uj Judea (Kassa) szerkesztje. 1926-

27--ben Budapesten az Országos Egyetértés szerkesztje. Iro-

dalmi müvei közül megemlítjük: “Legendák és krónikák” (Sze-

ged, 1905) : “Az ujkeresztény” (1908) : “A mécs mellett” (1908)

:

“Tz istenek” (1911) : “Földanyánk lovagjai” (1914) : “Astarte

temploma” (1918) : “A bosszúálló Isten” (1920) : “A túlsó par-

ton” (1920) : “A cédrusfa daliája” (1921). Leviathán (1929)

cím színpadi alkotásában a zsidó közösség tragédiáját írja le

az ukrajnai ellenforradalom idején; a magyar hatóságok 1929-

ben nem engedélyezték bemutatását. Jiddisre fordította e mvet
Holder József. Szerkesztette és kiadta a “Magyar Zsidó Lexi-

cont”, mely hiányossága ellenére is ma forrásmunka a magyar-

országi zsidó történelem sízámára.

Szabó Imre (Született Érsekújvárt, 1882-ben, meghalt Ko-

lozsvárt 1943-ban), elször budapesti lapoknál dolgozik, majd le-

kerül Kolozsvárra, ahol élete végéig az Uj Kelet szerkesztségi

gárdájához tartozott. Mvei közül megemlítjük: “Zsidócskák”

(Kolozsvár, 1921) : “Hulló Csillagok” (regény, u. o. 1922) : Szent

Eliz: egy modern leány regénye (u. o. 1923) : A piros zubbony

(u. o. 1924) : Orrlik és hebbeg (u. o. 1924) : Zsidó Komédiások
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tje Kolozsvárt adta ki Abudarham egyik mvét."^^ Harfenes Dá-

vid 1928-ban Kolozsvárt héber tudományos mvek kiadásával

foglalkozik.^^

III.

A magyarnyelv zsidó tudomány mveli voltak: dr. Kecs-

keméti Lipót (1865-1936) nagyváradi frabbi, aki Jesajahu és

Jirmihaju prófétákról (Budapest, 1932) irt 3-3 kötetes mvet,
melyekben a biblia-kritika metódusát követte. Tle származik:

“Zsidó költkbl” (Budapest, 1887) ; “A pokol a középkori zsidó

költészetben” (Budapest, 1888) ; “Egy zsidó vallás van-e, több-

e?” (Nagyvárad, 1913); “Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság”

(1922). Dr. Eisler Mátyás frabbin kivül, akirl Emlékkönyvünk

más helyén emlékszünk meg, és aki fleg az erdélyi zsidóság tör-

ténetérl irt dolgozataival tnt ki, meg kell említenünk dr. Sin-

ger Jakab temesvári frabbit, aki a bánáti, temesvári zsidóság

és spanyol községek, meg családok történetével foglalkozott.

Fleischer Jehuda Leb (1886-1955) temesvári tanár pedig gazda-

gította a zsidó tudományt héber, német és román-nyelven irt

dolgozataival, melyeknek nagy része Ábrahám ibn Ezráról szól-

nak. (Bibliographiáját I. Kiryat Sepher, Vol. 33 p. 227-232.)

Az Erdély-bánáti nyugati szertartása izraelita hitközségek

országos irodája dr. Lvy Ferenc marosvásárhelyi frabbi és

Lax A. Salvator, az iroda ftitkára szerkesztésében Évkönyve-

ket adott ki (1935/36- 1940/41), melyek zsidó tudományos cik-

keket is tartalmaznak. Az Erdély-bánáti rabbiegyesület szintén

kiadott az 1930-as években “Közlemények”-et (két kötetet), me-

lyekben közöltek tudományos értekezéseket a zsidó történelem,

filozófia területérl. A “Bnai Brith” Páholy-Rend kiadásában

megjelent “Bnai Brith Szemle”, továbbá az erdélyi zsidó Diák-

segélyz kiadványa “Kelet és Nyugat között” tartalmaztak tudo-

mányos értekezéseket magyar nyelven.

Az utolsó zsidó tudományos cikkeket tartalmazó m, Erdély-

Bánát területén 1943-ban jelent meg Kolozsvárt. Benne: Eliezer

Ben Jehuda, a héber nyelvújító héber levelezése dr. Bacher Vil-

mossal, a budapesti országos Rabbiképz Intézet igazgatójával.

A m: az Antal Márk Emlékkönyv (Kolozsvár 1943), mely fog-

t"snn ,'ní>p .omnas «idt> na nmnas 'O.

22 J. J. Cohen. Areshet Vol. 1. p. 319.
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ták a Kolozsvárt,^ Máramarosszigeten,^® Felsvisón,^! Ungvári,

Munkácson,i3 Szatmáron^^ és Szinérváralján^^ nyomott héber —
jiddis nyelv könyvek történetét. Feldolgozták az Erdély terüle-

tén megjelent héber és másnyelvü folyóiratok történetét is.^^ A
Keleteurópában megjelent héber folyóiratok: Hacefira, Hama-
gid, stb. szintén tartalmaznak anyagot az erdélyi zsidóság kul-

turális tevékenységérl.^'^ Mindezekbl a dolgozatokból kiderül,

hogy az erdélyi zsidóság foglalkozott halachikus, vallási életbe

vágó kérdésekkel és ennek következményeként nem egy hala-

chikusm jelent meg az utóbbi egyszáz esztendben.^^ Kéziratos

müvek nagyrésze az idk folyamán eltnt. Például említjük meg
Oppenheim Dávid halachikus müveit, melyeknek nyoma veszett.

Jechezkeel Landau prágai frabbi responzumaiban Oppenheim

Dávid rabbi ‘‘Almás Dávid’’ néven szerepel, mert valóban Almás

(Erdély) községbl került Temesvárra. A nagy port felvert ha-

lachikus vitának, mely a “tokhal” élvezhetsége körül dúlt Cho-

rin Áron aradi frabbi és Grishaber Icchak paksi rabbi között,

nyoma maradt nem egy héber munkában.i^ A marosludasi rabbi

:

Stern Gershon kiadta a “Jalkut Hagersuni” cim mvét, mely

a talmud agadikus anyagát dolgozza fel.^o Ehrenreich Chajim

Jehuda dévai rabbi az “Ocar Chajim” cim folyóirat szerkesz-

9 J. J. Cohen (Kirjat Sepher Vol. 37 (1962), 249-266.

N. Ben-Menachem, Mesaphrut Israel Be-Ungaria, Jerusalajim, 1958. pp. 101

11 N. Ben-Menachem. Ibid, p. 288-294; Kirjat Sepher, Vol. 32 (1957) p, 93-96;

12 P. J. Cohen Ibid. Vol. 24 (1947-8) p. 276-280; N. Ben-Menachem, Ibid. Vol.

25 (1949) p. 231-232; Ch. Liebermann, Ibid. Vol. 27 (1951) p. 115-116;

13 P. J, Cohen. Ibid. Vol. 25 (1949) p. 206-228; N. Ben-Menachem. Ibid.

Vol. 26 1950 p. 201-215; Ch. Liebermann. Ibid. Vol. 27 (1951) p. 261-279; 382-388;

14 J. J. Cohen. Ibid. Vol. 34 (1959) p. 499-512.

15 J. J. Cohen. Ibid. Vol. 33 (1958) p. 384-403.

16 Nethaniel Katzburg, Kitve Et Ivrijim Be-Ungaria (Héber Folyóiratok Ma-

gyarországon). Areshet. Vol. I. (1959), p. 279-298; J. J. Cohen, Shivim Shana Kitve

et toranijim Be-Transylvania (Vallásos jelleg folyóiratok Erdélyben, az utóbbi hetven

esztendó'ben) . Ibid. p. 299-326; Scheiber Sándor, Kitve et Jehudijim belashon hun-

garit Be-Hungaria (Magyarnyelv zsidó folyóiratok Magyarországon) Kirjat Sepher.

Vol. 32 (1957) pp. 4R1.

17 Például: Hacephira, 1882. Évf. végén; 1883. No. 1, p. 6-7; No. 4, p. 31;

No. 6, p. 47.

“ ntrö ’ans nm j r\")nn ri"W iso

(0‘tDi 'ÖV) nt 1003

13 lásd: Moshe Carmilly-Weinberger: 223"216 ; 192 ,T"DB^n fp*lW3 ‘iDO*

T"S"in /n^p oipb’
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saik megjelentek könyv alakban, szétszórtan héber könyvek ol-

dalain, vagy folyóiratokban. Közöttük találjuk Chorin Áron

(1766-1844) aradi frabbit, aki 1819-ben Budán kiadta “Seli-

chot”-ját, melyben imákat közölt Adar Ujholdjára. “Et Sopher”

cimü költemény-füzete, melyben 43 verse volt, elveszett. Egy-egy

héber versét találtuk más héber munkáiban.® 1885-ben Fried-

mann Icchak Eizik Álmosd községbl (Bihar-megye) kiadta:

“Divre Salom Vaemet” (A béke és igazság szavai) cimü füze-

tét, melyben két hosszabb költeményt közöl. Az egyikben az ortho-

doxia és neológia közti harcról, a másikban az igazság erejérl

szól. Sajnálatos, hogy Mnk Meir Ábrahám (1830-1907), dr.

Munkácsi Bernát édesapjának irodalmi hagyatéka elveaizett.

Nemcsak héber didaktikai verseket irt, hanem elbeszéléseket is,

melyekben foglalkozott korának problémáival, életrajza pedig,

mely 393 oldalnyi volt, leírásokat tartalmazott a nyitrai, lakom-

paki, kaboldi, galgóci, leipniki, szemnici és pozsonyi jeshivákról

és a benne tanuló bachurokról. Egyik elbeszélésében (En kol

chadash tachat hashemesh) a Dreyfuss perrel foglalkozik. Rövid

kivonata megjelent Spitz Gyula magyar fordításában is: “Jero-

me ezredes. Igaz történet, a XVIII. századból” (Magyar-Zsidó

Évkönyv 1905).'^ Versei között találunk egy elégiát Gambetta és

Kossuth Lajos halálára. Irodalmi munkásságáról fia, dr. Mun-
kácsi Bernát tanfelügyel közölt dolgozatot: “Egy irodalmi ha-

gyatékról” címmel.®

Schwartz Sándor Ziskind (Szamosujfaluról) a XIX. század

közepén, közöl héber verseket a bécsi Kochve Icchak-ban. Fordít

Horatiustól és Cicerótól. Perlesz Ábrahám Cvi nagykárolyi f-
rabbitól szintén találunk egy verset a Nagyváradon megjelent,

de rövidéletü héber folyóiratban: a “Bet Vaad Lechachamim”-

ban.

Erdély zsidó kulturális állapotára fényt vetnek azok a bib-

iiographiák, melyek az utóbbi idben jelentek meg és feldolgoz-

6 Moshe Carmilly-Weinberger, Hebrew Poetry in Hungary (Héber Költészet

Magyarországon), Hungárián Jewish Studies. Edited by Randolph L. Braham, New

York, 1966, p. 321, 339. (Note: 149-151).

7 Megjelent az “Igazság diadala. Elbeszélés a 18. századból” címen is az Izrae-

lita Családi Könyvtár Kiadványának második részében.

8 Múlt és jöv. XXV. Évf. pp. 300,
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székelt. Abban az idben Retteg komoly zsidó központ volt és a

zsidó közület élén Winkler Leb Jehuda állott. De nem elégedett

meg közéleti munkássággal és komoly héber kulturális tevé-

kenységet fejtett ki. A héber nyelv szerelmese volt. Fogadalmat

tett, hogy idegen szavakat nem fog használni verseiben. Való-

ban, nem is találtunk költeményeiben kölcsönvett szavakat. Sok-

szor maga igyekezett héber szavakat faragni. Versei a Bécsben

kiadott és a pozsonyi Stern M. által szerkesztett “Kochve Icchak”

cimü héber folyóiratban jelentek meg, majd 1856-ban Stern M.

buzdítására kiadta Bécsben “Bet Jehuda” (Jehuda Háza) cimü

verskötetét. Szoros kapcsolat állott fenn közte és a Máramaros-

szigeten él Kawler Mesulam Sámuel, héber költ, továbbá El-

chanan Levi ben Shlomo költ között, aki viszont Szolnok-Dobo-

ka vármegyében élt. Rajtuk kivüj találtunk három héberül

versel zsidót, akik Kelet-Európából indultak el Erdély vá-

rosaiba, hogy ott zsidó kultúrát terjesszenek. Mindhárman ta-

nítók voltak, és mindhárman héberül daloltak. Az els köztük

Kelmi községbl (Kowno mellett) származott el Kolozsvárra és

neve Kurlaender Aharon. Verskötete: “Divre Igeret Vedivre

Shir” (Levelek és Énekek) Budán jelent meg 1867-ben. A má-
sodik a legtehetségesebb közöttük, Dornzweig Áron, aki viszont

Lembergbl került Fogaras községbe zsidó gyermekeket taníta-

ni. 26 éves korában hunyt el és korai halála ellenére három hé-

ber verskötetet jelentetett meg. Az egyiket: “Nevel Vakinor”

(Hárfa és heged) cilnüt Nagyszebenben nyomatta ki 1873-ban

és úgy hiszik, hogy ez az els héber mü, melynek zsidó a szer-

zje és Erdélyben jelent meg.^ A harmadik erdélyi héber költ
neve Ehrenkrantz Slemo, aki szintén Kelet-Európából szakadt

Brassóba, a XIX. század közepén. Héber verskötetét azonban

Brody-ban jelentette meg 1878-ban. A kötet cime: “Ceror Pera-

chim” (Virágcsokor). E költk irodalmi mködésével külön fog-

lalkozunk egyik héber tanulmányunkban, melyet az Emlékkönyv
oldalain is leközlünk.®

Találunk rajtuk kivül a XIX. század közepével kezddleg
másokat is, akik megpróbálták a héber hárfát pengetni. Alkotá-

4 I. Hitpatchut Hashira Haivrit Be-Ungaria c. dolgozatomat, p. 384?-387; 395-

397; 399-401 old.

5 Möshorerim Ivrijim Be-Transylvania (Héber költk Erdélyben), Sinaj. Vol.

57 (1965), p. 140-149; az Emlékkönyv HDp oldalain.
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ben akarta olvasni és tanulmányozni. Szüksége volt tehát héber

nyelvtankönyvre, hogy az egyetemeken és fiskolákon használ-

hassa. Sokszor héber bet hiányában latin átirásos szöveget

használtak.

I.

Az els héberbetüs nyomtatott könyv Magyarországon

1614-ben, Kassán, mig Erdélyben 1698-ban jelent meg Kolozs-

várt. Kaposi Sámuel, Gyulafehérvár-i tanár a könyv szerzje.^

A XVII. században Magyarország legjobb nyomdája Kolozsvárt

mködött, Misztótfalusi Kis Miklós vezetése alatt. A reformáció

harca és megersitése hozta létre e nyomdát Kolozsvárt. Rajta

kivül létezett még nyomda Erdélyben: Brassó, Nagyszeben és

Nagyvárad városokban. Erdély keresztény papjai, szellemi ve-

zeti közül fleg Péchi Simon, Apácai Cseri János és Verseghy

Ferenc emelkednek ki héber tudásukkal.^ A külföldi egyeteme-

ken tanuló magyar diákok között nem egy versel héberül. Micha-

el Toufaeus (Dobos), Nagyváradon, 1651-ben megjelent mvében
(Disputatio Theologica de Persieverantia, etc., Nagyvárad, 1651)

találunk héber verseket latinbetüs átírásban. Szerzik: Becske-

házi István, Patai F. Th., Püspöki János., Jenei M., Köleseri

(Kölcséri?) Sámuel. íme, egy versszakasz a “Carmina Ebraica”-

ból, mely Toufaeus mvében nyomatott ki® és melynek szerzje

Becskeházi István:

Héber átírásban igy hangzik:

“Jevarek leka EloMm
Makor kol tow misshamaim;

Asher leshon kedosim bechokma

Lomed atta lenaphseka,

Jitten hu sekvi, shellemálakim.”

ai í>a npa
naana iw"? -\m

ncfsi!? nnx aai"?

.D’DR^a
'
7'^ ’ia» Kin ?n’

Erdély els zsidó héber költje Winkler Leb Jehuda volt,

akinek hivatalos címe “Bistritzer Districtvorsteher” és Rettegen

1 Memóriáié Hebraicum, exhibens lexici conpendium metricum. Claudiopoli,

1698; Dr, Carmilly-Weinberger Moshe, Hitpatchut Hashira Haivrit Be-Ungaria (A

héber Költészet fejldése Magyarországon), Areshet. Vol. IV. (1966), pp. 369;

2 Ibid. p. 369. Note: 5.

3 Michael Toufaeus, Disputatio Theologica de perseverantia Sanctorum se-

cunda. Varadini, MDCLI, p. 39-40.
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Magánhivatalnok : 182 zsidó, 13 magyar, 12 német, 3 román,

2 orosz, 1 más nemzetiség, Összesen: 213.

Tiszt, altiszt: 2 zsidó, 1 magyar, 1 román. Összesen: 4.

Szabad foglalkozású: 194 zsidó, 20 magyar, 1 német, 4 ro-

mán, 2 orosz, összesen: 221.

Iparos: 276 zsidó, 24 magyar, 3 német, 7 román, 1 más nem-

zetiség, összesen: 311.

Földmves: 13 zsidó, 1 magyar, 1 román, összesen: 15.

Más foglalkozású : 380 zsidó, 24 magyar, 8 német, 9 román,

1 orosz, 1 más nemzetiség. Összesen : 423.

Összesen: 1068 zsidó, 84 magyar, 24 német, 25 román, 5

orosz, 3 más nemzetiség, Összesen: 1209 ntl vált el.

Zsidó ntl vált el:

Állami hivatalnok: 3 magyar, 21 román, 1 orosz, összesen:

25. Magánhivatalnok: 7 magyar, 7 román, 7 német, 1 orosz,

összesen : 22. Tiszt, altiszt : 5 román, összesen : 5. Szabad foglal-

kozású: 7 magyar, 3 román, 9 német, összesen: 19. Iparos: 19

magyar, 12 román, 16 német, összesen: 47. Földmves: 2 román,

összesen: 2. Más foglalkozású: 13 magyar, 6 román, 9 német,

2 orosz, 2 más nemzetiség, összesen : 32.

összesen : 49 magyar, 56 román, 41 német, 4 orosz, 2 más nem-
zetiség, Összesen: 152 férfi vált el.

Nincsenek adataink az 1937-1944-es években kötött vegyes-

házasságokat illeten. — Feltehet, hogy a zsidók ellen fogana-

tosított törvények következtében azok a zsidók, akik vegyeshá-

zasságban éltek, felvették a keresztény élettárs vallását és talán

akadt olyan is, aki elvált zsidó élettársától, hogy könnyítsen sa-

ját életén; de voltak keresztények, ha nem is nagy számban, a-

kik követték zsidó élettársukat a megpróbáltatás útján — a ha-

lálba.

HÉBER KULTÚRA ERDÉLYBEN

A XVI. századdal kezddleg Erdélyben is, mint Magyar-

ország más vidékein, a héber tudomány mveli között zsidók

mellett találunk keresztényeket is. A reformáció a katolicizmus-

sal vívott harcában használta a héber bett. A reneszánsz korá-

ban vagyunk, amikor a nem-zsidó világ a bibliát héber eredeti-
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Fleg zsidó magánhivatalnokok, szabadfoglalkozásúak és

iparosok vettek feleségül nemzsidó nt.

Kérdés azonban az, hogy azok a zsidó férfiak és nk, akik

zsidó élettársat választottak maguknak, vájjon a polgári há-

zasságkötésen kivül kötöttek-e egyházi házasságot is, továbbá,

hogy a vegyesházasságot kötött zsidó férfiak és nk közül váj-

jon hányán hagyták el hitüket házasságkötésük eltt, vagy utóbb.

Kétségtelen, hogy a vegyesházasságok legtöbb esetben hite-

hagyások felé vezettek, hiszen a vallás problémája felvetdött,

ha gyermek született, vagy ha a férj vagy feleség állása forgott

emiatt veszélyben. Román törvények szerint fiúgyermek apja,

leánygyermek pedig anyja vallását követi, ha a házasságkötés-

kor erre vonatkozólag nem történt külön megegyezés férj és fe-

leség között. Megesett sokszor, hogy egy családban a gyermekek

a szülk vallását követve más-más felekezetben nevelkedtek. A
szülk ily esetben közös nevezre akarták hozni gyermekeik ne-

velését, ezért közös hitet választottak. Ez sem volt azonban meg-
oldás, mert ahogy ntt a gyermek, úgy ntt vele a probléma is.

Ezért sok vegyesházasság gyermekáldás nélkül maradt,

Félix A. Teilhaber, aki több értékes munkát irt e tárgykör-

bl, kimutatta, hogy a vegyesházasságok a legtöbb esetben med-
dk. (Újabb kutatások eredményeirl olvasni lehet: Julius Ber-

man, Jew and Intermarriage (New York, 1968) és Albert Gor-

don, Intermarriage (New York, 1964) c. mvekben.) A német-

országi vegyesházasságokkal foglalkozva kimutatta, hogy az

1875-1900-as években zsidó házasságoknál gyermekáldás: 3.8%,

a zsidó-keresztény házasságoknál 1.7% volt. Késbb ez a száza-

lék még jobban csökkent. És gyermek hijján a szülk könnyeb-

ben el is váltak egymástól. Magyarországon keresztény férjek és

zsidó nk közötti házasságok minden hetedikére, zsidó férjek és

keresztény nk között kötött házasságok minden negyedik-ötödi-

kére esett egy-egy válás. Erdély-Bánát területén az 1920-1937-es

esztendkben 293 vegyesházasság bomlott fel. 141 zsidó férfi vált

el más nemzetiség feleségétl és 162 zsidó asszony vált el más
nemzetiség férjétl,

A megkötött 16.790 vegyesházasságból: 1209 bomlott fel,

mig a 15.540 zsidó házasságból 1068 volt a válások száma.

Válások foglalkozások szerint:

Állami hivatalnok : 21 zsidó, 1 magyar, összesen : 22.
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rnárton, Nagyenyed, Torda városokban 2-2; Székelyudvarhely,

Felsbánya, Szamosujvár, Vajdahunyad, Szilágysomlyó, Erzsé-

betváros, Szászváros, Balázsfalva és Lippa városokban pedig

1-1 vegyesházasság történt zsidó n és román férfi között.

A fenti adatok azt mutatják, hogy zsidó férfiak fleg ma-

gyar nt (1250 közül 781) és zsidó nk fleg magyar férfiakat

választottak élettársul (1197 közül 558). Továbbá megállapítha-

tó az is, hogy vegyesházasságok fleg Nagyvárad, Temesvár,

Arad és Kolozsvár városokban fordultak el.

Zsidók a többi nemzetiségekhez viszonyítva a legkisebb

százalékban kötöttek vegyesházasságot Erdély-Bánát területén.

A statisztika szerint: román férfiak 30.9%-ban, magyar férfiak

17.7%-ban, német férfiak 28.9%-ban, zsidó férfiak 7.4%-ban,

román nk 17.6%-ban, magyar nk 28.9%-ban, német nk 29.9%-

ban, míg zsidó nk 7.2%-bán kötöttek vegyesházasságot.

Zsidó férfiak 92.6%-ban zsidó nt vettek feleségül, zsidó

nk pedig 92.8%-ban kerestek és találtak maguknak zsidó férjet.

A vegyesházasságok százalékban való kimutatása a zsidó nk
házasodása terén a következ adatokat nyújtja: magyar férfi

3.3%, román 2.2%, német 1.3%, orosz 0.2%, más nemzetiség

0.2%-ban vett el zsidó nt.

Zsidó férfiak, akik vegyesházasságot kötöttek foglalkozásuk

szerint csoportosítva:

Magánhivatalnok: 2368 zsidó, 158 magyar, 68 német, 29

román, 2 orosz, 4 más nemzetiség, összesen: 2629.

Állami hivatalnok : 250 zsidó, 17 magyar, 6 német, 8 román.

Összesen: 281.

Tiszt, altiszt: 19 zsidó, 3 magyar, 1 német, 2 román, össze-

sen: 25.

Szabadfoglalkozású: 2556 zsidó, 130 magyar, 30 német, 25

román, 1 orosz, 2 más nemzetiség. Összesen: 2744.

Iparos : 4814 zsidó, 252 magyar, 56 német, 58 román, 2 orosz,

5 más nemzetiség, összesen : 5187.

Földmves: 225 zsidó, 7 magyar, 3 német, 1 orosz, 3 más
nemzetiség, Összeen: 239.

Más foglalkozású : 5308 zsidó, 214 magyar, 93 német, 48 ro-

mán, 13 orosz, 9 más nemzetiség. Összesen: 5685.

összesen: 15540 zsidó, 781 magyar, 257 német, 170 román,

19 orosz, 23 más nemzetiség, Összesen: 16790, nt vett el.
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jed periódusban” címmel. Buletin Eugenic si Biopolitic VIII.

évf. 10-12 számában.)

Erdély-Bánát területén az 1920-1937-es esztendkben 133.115

házasságkötés történt. E számban: 16.790 zsidó szerepel, akik

közül csak 15.540 zsidó nt vett feleségül, mig 1250 más nemzeti-

ségt :

és pedig 781 zsidó férfi vett el magyar, 257 német, 170 ro-

mán, 19 orosz és 23 más nemzetiség nt.

Ugyanebben az idszakban 16.737 zsidó n ment férjhez.

Ezek közül 15.540 ment zsidó férfihez, mig 1197 más nemzetisé-

g férfi felesége lett, és pedig: 558 zsidó n ment férjhez ma-

gyar, 367 román, 217 német, 33 orosz és 22 más nemzetiség

férfihez.

Huszonhárom városban nem volt vegyesházasság zsidó fér-

fi és román n között, és pedig: Resica, Felsbánya, Nagysza-

lonta, Szamosujvár, Máramarossziget, Kézdivásárhely, Gyer-

gyószentmikls. Hátszeg, Déva, Dicsszentmárton, Belényes,

Csíkszereda, Beszterce, Abrudbánya, Szászváros, Nagyenyed,

Szilágysomlyó, Segesvár, Erzsébetváros, Naszód, Bánffyhunyad,

Lippa és Kissebes városokban. A nagy számú vegyesházasság,

zsidó férfi és román n között, a következ városokban volt

:

Arad (19), Brassó (6), Fogaras (2), Karánsebes (2), Kolozsvár

(34), Lúgos (3), Marosvásárhely (4), Nagykároly (2), Nagyvá-

rad (37), Nagyszeben (6), Oravicza (3), Orsóvá (2), Sepsi-

szentgyörgy (2), Szatmárnémeti (9), Temesvár (23), Vajda-

hunyad (3), Zilah (6). Szászrégen, Nagybánya, Székelyudvar-

hely, Dés, Torda, Gyulafehérvár és Balázsfalva városokban 1-1

vegyesházasság volt román n és zsidó férfi között.

Nem volt vegyesházasság zsidó n és román férfi között:

Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Szász-

régen, Bánffyhunyad, Beszterce, Abrudbánya, Medgyes- és Kis-

sebes városokban, mig más helyeken 367 zsidó n kötött vegyes-

házasságot román férfivel: Arad (60), Belényes (5), Brassó (3),

Csíkszereda (5), Dés (3), Déva (6), Fogaras (6), Gyulafehér-

vár (4), Hátszeg (8), Karánsebes (6), Kolozsvár (49), Maros-

vásárhely (12), Máramarossziget (10), Nagybánya (3), Nagy-
károly (3), Nagyszalonta (5), Nagyszeben (9), Nagyvárad (62),

Oravicza (3), Orsóvá (5), Segesvár (3), Szatmárnémeti (10),

Temesvár (65), Zilah (3). Ezenkívül Resica, Lúgos, Dicsszent-
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rabbi; 250; 1000; Chevra Kadisa, Bikur Cholim, Tahnud Tóra,

Elemi iskola; Szentgyörgy (Sft. Gheorghe) : 1830; Montag F.

Imre; Schwartz Ignátz, rabbi; 250; 1000; Marosivásárhely (Tar-

gu-Mures) : 1700; Sennensieb Béla; Dr. Lwy Ferenc,!rabbi

;

600; 2400; Chevra Kadisa, Elemi iskola, Zsidó kulturház; Te-

mesvár (Timisoara) : 1700; Nyíri Jen; Dr. Drechsler Miksa és

Dr. Singer Jakab, frabbik; 1900; 7000; Chevra Kadisa, Aggok-

háza, Napközi gyermekotthon, Talmud Tóra, Elemi iskola, 4 oszt.

Icányliceum, 8 oszt. fiuliceum. Kereskedelmi iskola és internátus,

Képztanfolyam, Hazamir Zeneegyesület.

AZ ERDÉLY-BÁNÁT TERÜLETÉN KÖTÖTT ZSIDÓ
VEGYESHÁZASSÁGOK A SZÁMOK TÜKRÉBEN

1940. augusztus 8-án Romániában törvényrendelet jelent

meg, amely megtiltotta a házasságkötést zsidók és románok kö-

zött, mind az ország területén, mind pedig határain kívül. Az
anyakönyvvezett pedig, aki ilyen házasságot regisztrált felfüg-

gesztéssel és ketttl öt évig terjed fogházzal, a tanút, aki ilyen

házasságkötésnél segédkezett, egytl-három évig terjed elzárás-

sal és pénzbüntetéssel és azt, aki csak kísérletet is tett vegyes

házasság megkötésére, ketttl öt évig terjed fogházbüntetéssel

sújtották.

E törvényrendelet célja: megvédeni a román nép ethnikai

jellegét és faji sajátosságát. — Románia e rendeletével életbe-

léptette a nürnbergi törvényeket.

A lehetség vegyesházasságok kötésére zsidók és nemzsidók

között Magyarországon az 1894. évi XXXI. tc.-el, a polgári há-

zasság bevezetésével nyílt meg és az idk folyamán nagy mére-

teket is öltött. A keresztény-zsidó házasságkötések száma 1919-

ben elérte már az 1242-es számot. Az 1932-es évben számuk:

1016. Németországban az 1900-1927-es években 103.000 volt a

zsidó házasságkötések száma mig 33.800 a vegyesházasságoké.

Berlinben magában az 1881-1928-as években: 30.237 zsidó há-

zasság mellett 16.502 vegyesházasságot regisztráltak. Ausztriá-

ban az 1926-os évben 1360 zsidó házasság és 357 vegyesházasság

köttetett. (Lásd: Dr. P. Ramneantu dolgozatát: “A vegyesházas-

ságok problémája Erdély városaiban az 1920. évtl 1937-ig ter-
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Negylet, Goldmark Zeneegylet, Zsidó kórház. Árvagondozó, Ta-

nonc-otthon; Kurtics (Gurtici) : 1901; Grünbaum Arnold; —
29; 80; Chevra Kadisa, Negylet; Deta (Deta) : 1863; Brunner

S.; Müller Bernát, rabbi; 20; 80; Facsád (Faget) : 1873; Kubi-

csek Árpád; — 60; 240; Fogaras (Fagaras): 1820; Dr. Neu-

mann Endre; Lwy Josua, frabbi; 100; 400; Chevra Kadisa,

Negylet, Mirjam leányegylet. Zsidó kulturegylet ; Halmágy
(Halmagiu) : 1900; Spitzer Jakab;— 20;80; Boros Jen (Ineu)

:

1860; Vértes Ignác; — 60; 250; Chevra Kadisa; Zsombolya

(Jimbolia) : 1878; Sinberger Lajos; Fellner Manó, rabbi; 20;

80; Chevra Kadisa; Lippa (Lipova) : 1860; Dr. Perlusz József;

Dr, Tennen Béla, frabbi; 115; 400; Chevra Kadisa; Lúgos

(Lugoj) : 1780; Dr. Kirschner A.; Dr. Lenke Manó, frabbi;

460; 1300; Chevra Kadisa, Elemi iskola. Negylet, Árvagyámo-

litó egylet, Talmud Tóra, Aggokháza; Nagylak (Nadlac) : 1843;

Dr, Buck Gábor ;
— 40 ; 120 ; Chevra Kadisa, Elemi iskola, Kul-

turegylet; Udvarhely (Odorhei) : 1904; Hirsch Hermann; —
52; 180; Talmud Tóra; Nagyvárad (Oradea) : 1870; Dr. Konrád

Béla ; Kecskeméti L. frabbi ; 1200 ; 4600 ; Chevra Kadisa, Zsidó

kórház. Negylet, Aggokháza, Népkonyha, Arvagondozó, Ta-

nonc-otthon, Fiuárvaház, Elemi iskola, 8 oszt. fiuliceum; Szász-

város (Orastie) : 1870; Rubinstein Albert; — 50; 150; Chevra

Kadisa; Oravica (Oravita) : 1860; Nagel Ede; Weinberger Jó-

zsef, rabbi; 75; 240; Orsóvá (Orsóvá): 1872; Lukács György;

Löwenkopf Kálmán, frabbi; 80; 180; Chevra Kadisa; Pankota

(Pancota) : 1860; Herzka Ármin; Sonnenschein Éliás, rabbi;

86; 200; Resica (Resita) : 1871; Deutsch L, ;
— 128; 320; Chev-

ra Kadisa, Negylet; Pécska (Rovine) : 1810; Kuliner Dániel;

Guttman Ignác, rabbi; 62; 200; Chevra Kadisa; Nagyszalonta

(Salonta) : 1848; id. Ellmann János; Dr, Nébel Ábrahám, f-
rabbi; 250; 1000; Chevra Kadisa, Negylet, Aggok Otthona, E-

lemi Iskola; Nagyszentmiklós (Sannicolaul-Mare) : 1795; Sin-

ger Sándor; Dr. Feldmann Sámuel, frabbi; 90; 300; Chevra

Kadisa, Negylet, Elemi iskola (1915-ben megsznt) ; Soborsin

(Savarsin) : 1800; Mayer Béla; Grünglas Jakab, rabbi; 30; 80;

Chevra Kadisa; Szatmár-Németi (Satu-Maré): 1898; Princz

Ármin; Dr. Friedmann József, frabbi; 350; 1800; Chevra Ka-

disa, Zsidó kórház. Negylet; Sebes (Sebis) : 1780; Schwartz E-

mánuel; Bártfeld Leó, rabbi; 22; 80; Máramarossziget (Sigetul-

Marmatiei) : 1886; Dr. Klein Arthur; Dr. Danzig Sámuel, f-
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ellátására egy központi — Kolozsvárott felállítandó — jogvédel-

mi ügyosztály létesítését határozták el, amelynek a megalkotá-

sát azonban az idközben történt történelmi változás, Észak-Er-

délynek Magyarországhoz való visszacsatolása szükségtelenné

tette. Az Erdély-Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetsége, mely
1922 óta mködödtt, beolvadt a Magyarországi Izraeliták Or-

szágos Szervezetébe. 1940. december havában a Nagyváradon
egybehívott elnöki tanácsülés kimondotta a csatlakozást a ma-
gyarországi Központi Irodához. Kolozsvári Központtal a XXII.
községkerület, mig Nagyvárad székhellyel a XXI. községkerület

alakult meg. Kolozsvárhoz tartoztak Kolozs és a visszacsatolt er-

délyrészi vármegyék területén lév hitközségek, mig Nagyvárad-
hoz tartoztak a nagyváradi, szalontai, békéscsabai, békési, mez-
bcrényi, gyomai, gyulai, orosházai, szarvasi és szeghalmi kong-
resszusi hitközségek.

A megsznt Erdély-Bánáti Izr. Hitközségek Szövetsége i-

rattárát a kolozsvári központnál helyezték el, mely elpusztult a
hitközségekkel együtt, 1944. május-június havában, a deportá-

lás idején.

AZ ERDÉLY-BÁNÁTI ORSZÁGOS IZRAELI IRODA (NYU-
GATI SZERTARTÁSU HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE) KE-

BELÉBE TARTOZÓ HITKÖZSÉGEK:

Arad (Arad): Alapitási év: 1729; Elnök: Lakatos Aladár;

Dr. Vágvölgyi Lajos, frabbi; Adófizetk száma: 1370; Létszám:

5000; Intézmények: Chevra Kadisa, N-egylet, Elemi fiú- és

leányiskola, Szeretetház, Fiú- és leányárvaház, Aggokháza, Am-
bulatórium, Tanoncotthon, Népkonyha; Bél (Beliu) : 1861; Breu-

er Miksa; Kaufman Náthán, rabbi; 40; 200; Brassó (Brasov)

:

1826; Mátyás Ignác; Dr. Deutöch Ern, frabbi; 560; 2000;

Chevra Kadisa, Negylet, Elemi iskola. Árvaház, Aggnk Ottho-

na; Karánsebes (Caransebes) : 1874; Grünberger Emánuel;

Seidler Géza, rabbi ; 165 ; 600 ;
Chevra Kadisa, Negylet, Talmud

Tóra; Csermei (Cermei) : 1884; Hollánder István; Salamon Mór,

rabbi; 20; 80; Kis-Jen (Chisineu-Cris) : 1889; Dr. Goldzieher

M. ; Margittai Adolf, rabbi
; 100 ; 400 ; Chevra Kadisa,Negylet

;

Kolozsvár (Cluj): 1881; Dr. Fiöcher József; Dr. Weinberger

Mózes, frabbi ; 580 ; 2400 ; Elemi iskola, Ovóda, Chevra Kadisa,
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A felmerült iskolakérdések rendezésénél az elnökség az orth.

központi iroda vezetségével együtt járt el. A közös sízociális és

segit munka szükségessé tette, hogy mindkét erdélyi hitközségi

szervezet (az orthodox és kongresszusi) együttesen vegyen részt

a munka irányitásában és beinditásában és az 1867-iki kettévá-

lás óta most esett meg elször, hogy az orthodox központi iroda

vezetsége közös plattformot talált együttmködésre a kongresz-

szusi hitközségek Szövetségével. A szociális problémák kérdésé-

ben ez év november havában kétszer is (Kolozsvárt és Nagyvá-
radon) együttes ülés volt. E közös munkának jó hatása nem is

maradt el, szép és értékes eredményét élvezte igen sok sorsüldö-

zött hittestvérünk.

A kolozsvári hitközség frabbija, dr. Weinberger Mózes ál-

tal 1935-ben beindított Hitközségi Értesít olyan jól bevált, hogy

a többi hitközségek is (Arad, Nagyvárad, Brassó, Marosvásár-

hely) felbuzdultak e szép eredményen és saját hitközségeikben

is beindították a Hitközségi Értesítt, amely a legalkalmasabb

eszköz a hitközség és tagjainak egybefogására. Kiadásra ke-

rült a Zsidó Naptár V. évfolyama.

1939. szén elhunyt dr. Kabos Gyula nagyváradi elnökhe-

lyettes, elnöki tanácstag. November havában elhunyt a temesvá-

riak tudóst frabbija, dr. Singer Jakab, aki több, mint négy év-

tizeden át vezette hitközségét.

Kongresszus ez évben a nehéz viszonyok miatt nem jöhetett

létre.

1940

Az Elnöki Tanács ezévben kétizben tartott ülést az idköz-

ben felmerült ügyek elintézése céljából. Február havában Nagy-

váradon tartott ülést, amelyen az idközben végzett szociális

munkálatok eredményérl számoltak be, valamint elhatározták,

hegy külföldi hittestvéreinknek pászkával és más rituális élel-

micikkekkel való ellátása érdekében a Szövetség — mint az elz
években — ezúttal is akciót indit be. Emlékalapitványt létesi-

tettek dr. Adorján Ármin elnök nevének és emlékének megörö-

kítésére. Elhatározták egy zsidó tudományos munka évenkénti

kiadását. A június havában Kolozsvárott tartott tanácsülésen

pedig elhatározták, hogy a változott viszonyok miatt ezévben sem

rendezik meg a kongresszust, hanem annak megtartását nyugal-

masabb idkre halasztják el. Az erdélyi zsidóság jogvédelmének
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széde is, néhai dr. Kecskeméti Lipótról. A kongresszus elhatá-

rozta egy dr. Kecskeméti Lipót emlékalapitvány létesítését. Meg-
jelent a Zsidó Naptár III. évfolyama. A kongresszusi elhatározta

az erdélyi zsidóság szociógrafiai felvételét, valamint a belmisz-

sziós munka kiterjesztését az összes hitközsiégekre.

1938

Fájdalmas megpróbáltatás érte ez év elején a Szövetséget

dr. Adorján Ármin elnök váratlan elhalálozásával. Az 1938 ja-

nuár hó 23-án Nagyváradon megtartott elnöki tanácsülés méltó

módon hódolt e nagy férfiú emlékének, aki az Iroda egyik meg-
alapítója volt. Az elnöki tanács az elnöki tisiztségre a kongresz-

szus választásáig dr. Fischer Józsefet kérte fel. Az elnöki tanács

elhatározta egy szociális alosztály létesítését, amelynek feladata

a hitközségek szociális akcióit egybefoglalni és összpontosítani.

Az alapítványokra kiirt pályázatok csak részleges sikerrel jár-

tak ez évben; csupán a dr. Vértes-alapitvány II. diját ítélte oda

a bírálóbizottság egy tanügyi munka szerzjének. A dr. Kecske-

méti-alapítvány ezévi kamatait pedig a nagyváradi zsidó líceum

legjobb hittanosztályzatot nyert tanulói kapták.

A november hó 20. és 21. napjain Temesvárott tartott XIV.
kongresiszus az eddigieket felülmúló látogatottságról és érdek-

ldésrl tett bizonyságot. E kongresszus teljes anyagát magában
foglaló 9. számú ‘'Közlemény nyomtatásban is megjelent és

megörökítette az e kongresszuson elhangzott ünnepi, emlék és

besizámoló beszédeket. A kongresszus kegyelettel emlékezett meg
néhai nagynev elnökérl, dr. Adorján Árminról. Ezen a kon-

gresszuson választották meg dr. Fischer Józsefet az Iroda elnö-

kévé.

1939

Elnöki tanácsülés volt május havában Nagyváradon, ame-

lyen az elnökség beszámolt a nehézségekrl, a rendkívüli viszo-

nyokról, melyek megnehezítették az Iroda munkáját, megakadá-

lyozta az elnöki tanács egybehivását és ezért az elnökség felha-

talmazást kapott a halasztást nem tr ügyek saját hatásköré-

ben való intézésére. A szervez munka teljes lendülettel megin-

dult, megalakultak a szociális ügyosztályok az egyes hitközségek

keretein belül, (iemiluth Chessed segít pénztárak létesültek és

beindult a szociális problémák rendszeres feldolgozása és a se-

gít társadalmi munka.

164



LAX A. SALVATOR

keméti Lipót váradi frabbi, irodai társelnök és Fuchs Benjá-
min varai ortn. frabbi tragikus halála mélyen megdöbbentette

Erdély zsidóságát.

Az ez évi kongresszus Lúgos városában folyt le május 31
és június 1-s napján. Dr. Lenke Manó lugosi frabbi több, mint
négyévtizedes mködését ünnepelte községe és a kongresszus.

A tanítóegyesület javasolta, hogy készíttessék részletes

nyugdíjtervezet a tanítók és hitközségi alkalmazottak nyugdíj-

biztosítására. Az elz kongresszus által tárgyalt és bírálatra

kiadott hitoktatási tantervet a kongresszus elfogadta és az ösz-

szes iskoláknak az új tanév elejétl való alkalmazásra kiadja.

Ezen kongresszus jutalmazta a dr. Eisler és dr. Vértes alapok-

ból kiirt pályázatra beérkezett pályanyertes mveket és egyúttal

újabb pályázat-kiirását határozta el. Végül megválasztotta a

kongresszus az új tisztikart és bizottságokat. A kongresszus le-

folyását megörökít jegyzkönyv, valamint a jubileumon elhang-

zott templomi beszédeket tartalmazó kiadvány megjelent nyom-

tatásban, mint VII. számú “Közlemény”. Az elnöki tanács no-

vember 1-én tartott ülést Nagyváradon, amelyen megemlékezett

az elhunsrt dr. Kecskeméti Lipót frabbi, irodai társelnökrl.

A Zsidó Naptár második évfolyama került kiadásra. Két

félévszázados templomjubileum volt ez évben: november havá-

ban a szalontai, decemberben pedig a kolozsvári hitközség ünne-

pelte templomainak félévszázados fennállását, melyeken az Iro-

da képviseltette magát. Az elnöki tanács pedig ünnepelte dr. A-

dorján Ármin irodai elnököt 70-ik születésnapja alkalmából.

1937

A Nagyváradon megtartott kongresszus ünnepelte a Szövet-

ség fennállásának 15 éves fordulóját. Dr. Adorján Ármin elnök

részletes beszámolójában ismertette az Iroda 15 éves munkáját,

küzdelmeit és eredményeit. A kongresszus magáévá tette a ve-

zetség javaslatait és elhatározta, hogy a nehéz idk megköve-

telte nagyobb lelkesedéssel és komolyabb munkateljesítménnyel

folytatják munkásságukat a zsidóság és annak intézményeinek

fenntartása és megersitése érdekében. Dr. Fischer József pedig

az Iroda 15 éves múltjáról, eredményeirl és a jöv útjának

megjelölésérl tartott eladást. Mindkét eladás a kongresszus-

nak teljes anyagával együtt a Szövetség 8. számú kiadványában

jelent meg. Benne dr. Vágvölgyi Lajos aradi frabbi emlékbe-
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tanfolyam eredményes ést szükséges munkát végez. Támogatásá-

ra a Szövetség költségvetésébe jelents összeg vétetett fel. Fog-

lalkozott továbbá a rabbi- és tanítóképzés kérdésével.

1934. szeptemberében a kolozsvári hitközség egyhangúlag

megválasztotta dr. Weinberger Mózest, a budapesti Rabbiképz

Intézet növendékét frabbijául.

1935

1935. március 26-án elnöki tanácsülés volt Nagyváradon, a-

mikor dr. Kecskeméti Lipót váradi frabbit, irodai társelnököt

üdvözölték 70-ik születésnapja alkalmából. A tanácsülés elhatá-

rozta, hogy a Szövetség kiadásában Évkönyvet fog megjelentetni,

amely a naptári részen kívül a Szövetség sízervezetét, a hozzá-

tartozó hitközségek ismertetését és ezenkívül irodalmi és tudo-

mányos cikkeket fog tartalmazni. Az évkönyv Zsidó Naptár cím-

mel 1935 nyarán meg is jelent. Ez év június 23-24-ik napjain

Szatmáron tartotta a Szövetség Xl-ik kongresszusíát, amelyen

Princ Ármin szatmári hitközségi elnök, elnökségének 15-ik és

születésének 60-ik évfordulóját ünnepelte. Dr. Weinberger Mó-

zes kolozsvári frabbi tartott eladást : ‘‘Zsidó ember huszonnégy

órája a talmudi korban'^ címmel. E kongresszus egyhangúlag el-

fogadta egy zsidó tanítóképz felállítását. Beható tanácskozás

tárgyát képezte az egységes hitoktatási tanterv ügye.

E kongresszust foglalkoztatta a hitközségi tisztviselk és al-

kalmazottak aggkori ellátása és nyugdíjbiztosítása. Indítvány

hangzott el a zsidó ifjúság átrétegezdési, ill. a mezgazdasági

munkára való nevelése ügyében.

Ez év decemberében Aradon rendkívüli elnöki tanácsülés

volt, mely egybeesett dr. Schütz Henrik aradi elnöksége 15-ik,

születésének 70-ik évfordulójával. Az elnöki ülés kijelölte a bí-

rálóbizottságokat, a dr. Eisler- és dr. Vértes alapokra beérkezett

pályamunkák felülbírálására.

Október havában hunyt el a szalontai hitközség hosszú év-

tizedeken át volt lelkipásztora: Fried József rabbi.

1936

Meghalt Lippa fiatal papja, dr. Hoffmann Miksa. Majd Szi-

lágyi Adolf váradi líceumi tanár és dr. Réti Ignác váradi hitköz-

ségi titkár hunytak el. Februárban pedig Marosvásárhelyt dr.

Lwy Ferenc frabbi hitvese távozott az élk sorából. Dr. Kecs-
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Sikerült a kultuszkormánynál az eddigi államsegély helyett

fizetéskiegészitést kapni a hitközségek részére.

Ez évben halt el a sízatmári hitközség frabbija, dr. Jordán

Sándor. Szeptember 12-én Nagyváradon tartott elnöki tanácsülés

foglalkozott a zsidó iskolák részére kiadandó tankönyvszerkesz-

léssel és a Groszmann D. aradi tanitó szerkesztésében elkészült

IV. osztályos tankönyvet a hitközségek iskoláiba való beveze-

tésre ajánlja. Egyben pályázatot irt ki az I. és II. osztályokban

használandó tankönyvek szerkesztésére.

1933

Ez év legfontosabb eseménye a Szövetség alkotmányának

miniszteri jóváhagyása. A vallásügyi miniszter 1933. január 12-i

rendeletével elfogadta és jóváhagyta a Szervezet alkotmányát.

Január 19-én Kolozsvárt tartott értekezlet az új kultusztörvény

végrehajtásával foglalkozott. Huszonöt hitközség új alapszabá-

lyait aprobálta a vallásügyi miniszter. A Szövetséghez csatlakoz-

tak Detta, Halmágy, Sebes és Udvarhely hitközségek. Ez évben

halt el Strauszmann Jakab lippai frabbi, aki több mint négy

évtizeden át végzett eredményes lelkipásztori munkát hitközsé-

gében. Ugyancsak elhunyt Schlesinger Dávid zsombolyai hitkö-

zségi elnök is.

Az 1933. junius 1-én Aradon tartott kongressizus új tiszti-

kart választott.

1934

A közoktatásügyi minisztérium rendeletileg szabályozta a

hitoktatást (pl. középiskolákban csak rabbi tanithat hittant).

Felhivta az iskolákat, hogy a zsidó hitoktatás részére az állami

iskolák épületében adjanak helyet. Megalakult az Erdély-Bánáti

Zsidó Tanítóegyesület. Május hó 28-án tartotta a Szövetség 10-

ik kongresszusát Marosvásárhelyt, mely alkalommal dr. Lwy
Ferenc marosvásárhelyi frabbi 40 éves szolgálatát is ünnepel-

ték. A kongresszus a legnagyobb siker jegyében folyt le és szá-

mos határozatot hozott, amelyek hivatva voltak az Iroda fejl-

dését és mködését elmozdítani. E kongresszuson határozták

el, hogy a dr. Vértes Adolf és dr. Eisler Mátyás alapok kama-

taiból évrl-évre egy-egy rabbinövendék, ill. tanitó vagy tanár-

jelölt fog pályadijat kapni.

E kongresszus behatóan foglalkozott a hitközségi tisztvise-

lk utánképzésével és megáliapitotta, hogy a marosvásárhelyi
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1930

1930. április 25-én kiosztásra került az iskolai államsegély,

A zsidó közélet örvendetes eseménye volt dr. Kecskeméti Lipót

nagyváradi frabbi 40 éves szolgálati jubileuma. Az ünnepi is-

tentiszteleten a váradi Cion templomban dr. Eisler Mátyási ko-

lozsvári frabbi mondott imát, az Iroda nevében dr. Adorján

Ármin elnök üdvözölte a jubilánst.

Az Erdély-Bánáti zsidóság nagy vesztesége volt ez évben

dr. Vértes Adolf irodai társelnök és temesvári hitközségi elnök,

valamint dr. Eisler Mátyási kolozsvári frabbi, irodai ügyvezet

elnök elhalálozása. Dr. Vértes Adolf temetésén az Országos Iro-

da nevében dr. Kecskeméti Lipót frabbi mondott búcsúztatót.

Dr. Eisler Mátyás frabbi temetésén az Országos Iroda nevében

dr. Adorján Árímin elnök, a kartársak és barátok nevében dr.

Kecskeméti Lipót, a Rabbiegyesület nevében dr. Lwy Ferenc

frabbi mondott beszédet.

1931

1931. február 2-án az elnöki tanács ülést tartott Váradon.

Megemlékezés történt a Kolozsvárott elhunyt dr. Eisler Mátyás
frabbi, irodai ügyvezet elnök és dr. Vértes Adolf társelnökrl.

A két súlyos haláleset miatt elmaradt 1930. évi szi kongresszus

1931. május havában való megtartását határozták el. Dr. Lenke
Manó lugosi frabbi 25 éves szolgálati jubileumán az Irodát dr.

Sebestyén Lipót tanácstag képviselte.

Az Iroda üdvözölte a budapesti Rabbiszeminárium világhi-

r rektorát, dr. Blau Lajost 70-ik születésnapja alkalmából. A
marosivásárhelyi zsidó iskola 50 éves fennállási jubileumán Rott-

mann Mór tanácstag képviselte az Irodát. Elkészült a hitközsé-

gek pontos katasztere is.

1932

A kultuszadónak közigazgatási úton való behajtása irányá-

ban tett intervencióra a pénzügyminisztérium körrendeletét bo-

csátott ki, hogy a hátralékos kultuszadók az állami adóbehajtási

szervek támogatásával hajthatók be.

1932-ben Brassóban zajlott le a kongresszus. A kongresszus
jegyzkönyve megjelent nyomtatásban, megörökítve az ott el-

hangzott dr. Fisicher József: ‘‘Dr. Eisler Mátyás emlékbeszéd’ '-

ét, dr. Drechsler Miksa: “Dr. Vértes Adolf emlékbeszéd”-ét és

dr. Deutsch Ern frabbi templomi beszédét.
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hoz tartozó hitközségekre 680.000 lej jutott. Ugyanakkor készült

el az új egyházügyi törvény.

Ez évben töltötte be Brassó hitközsiége a megürült rabbiszé-

ket dr, Deutsch Ern frabbival. Ugyancsak üdvözölte a Buda-

pesti Országos Rabbiképz Intézetet félévszázados alapítási ün-

nepén, méltatva annak áldásos mködését.

Ez év július 3-án Nagyváradon tartott nagygylés egyhan-

gúlag megválasztja elnökké: dr. Adorján Ármint (Nagyvárad),

ügyvezet elnökké: dr. Eisler Mátyást (Kolozsvár)
; társelnökök

lettek: dr. Schütz Henrik (Arad) és dr. Vértes Adolf (Temes-

vár), az elnöki tanácsba pedig: dr. Fischer József (Kolozsvár),

dr. Kecskeméti Lipót ési dr. Konrád Béla (Nagyvárad), Rott-

mann Mór (Marosvásárhely) és dr. Sebestyén Lipót (Lúgos)

választattak be. Az elnöki tanács elhatározta a szövetség alkot-

mányának haladéktalan elkészítését; e munkát dr. Adorján elnök

vállalta.

1929

Ez évben került kifizetésre az els államsiegély a hitközsé-

gek között. Az Iroda elszámolását a vallásügyi miniszter leirat-

ban jóváhagyta. Az elnökség memorandumban kérte a szombati

iráskényszer megszüntetését és az ünnepnapi látogatás alóli fel-

mentésit. Elbbit csak részben, utóbbit teljes egészében elfogad-

ták. Az Iroda által létesített els intézmény, a kultusztisztvise-

lk képzését szolgáló marosvásárhelyi tanfolyam fennállása els

évében derék munkát végzett, a tanfolyam növendékei szorgal-

masan tanulták a vallási tárgyakat ési amellett párhuzamosan a

középiskola tárgyait is. A Kulturbizottság ez év folyamán hat

felolvasó estélyt rendezett Nagyváradon, Aradon, Temesváron és

másutt. Nagyvárad ünnepelte temploma 50 éves fennállását és

dr. Jordán Sándor szatmári frabbi sízolgálata 25 éves forduló-

ját. Érzékeny veszteség érte az Irodát dr. Kecskeméti Zsigmond,

a brassói hitközség elnökének elhunytával. Ez év nyarán, június

23-24. napján a Szövetség kongresszust tartott Kolozsvárott, a-

hol a kormány képviselje is megjelent. Ezen a kongresszuson

öntötték végleges formába a szövetségi alkotmányt. Szóba került

az államnyelv és az anyanyelv kérdése. A kormányzat felfogásá-

val szemben a felszólalók ismételten leszögezték, hogy az erdélyi

zsidóságnak magyar az anyanyelve.

Az Iroda bekérte a hitközségektl az új alapszabályokat fel-

terjesiztés és jóváhagyás végett.
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munka után Fried József nagyszalontai rabbi, akinek helyét dr.

Nébel Abrahám fogarasii frabbi töltötte be. A megürült foga-

rasi rabbiszékre Löwi Józsua orsovai rabbihelyettest hivtákmeg.

Ugyanezen évben ürült meg Brassó frabbiszéke, dr. Neumann
József frabbi Óbudára való eltávozásával.

Súlyos próbléma volt az Iroda vezetségének a diáksegélye-

zés, melynek ügyében Temesívárott, október 26-án tartott kon-

gresszus hozott határozatokat. Programjába vette és intézmé-

nyesen megszervezte a külföldön tanuló diákok segélyezésének

ügyét.

1927

Az Országos Iroda interveniált a zsidó tanitóképzés ügyé-

ben. Ajánlotta, hogy a kolozsvári állami tanitóképzbe vétesse-

nek fel zsidó tanitójelöltek rendes tanulókul, hogy a zsidó tanul-

mányokban nagyobb kiképzést nyerhessenek és a zsidó vallás

követelményeinek mindenben eleget tehessenek.

Az elnöki tanács október 9-én Nagyváradon tartott ülésén

dr. Lwy Ferenc marosvásárhelyi frabbi elterjesztésére hoz-

zájárult egy kultusztisztviselket képz tanfolyam beállításához

és annak céljaira anyagi támogatását is kilátásba helyezte. A
tanfolyam sikerrel és szép eredményekkel mködött és hallgatói

közül többen helyezkedtek el.

Az Iroda vezetsége megemlékezett a decemberi diákzavar-

gásokról, melyek folyamán antiszemita diákok összerombolták

és megszentségtelenitették egyes hitközségek templomait, meg-

gyalázták és elrabolták a Tórákat, kegyszereket és a szent köny-

veket. Hitközségek rabbijai böjtnapot rendeltek el a gyászos nap

örök emlékezetére.

1928

A Szövetséghez tartozó hitközségek kongresszusa ez évben

Nagyváradon zajlott le. E kongresszus feladatai közt volt a hit-

községek szervezeti szabályzatának elkészítése. Az Iroda az ál-

lamsegély akadálytalan kiutalása érdekében egybegyüjtötte és

feldolgozta a hitközségek statisztikai adatait. A kormány tízmil-

lió rendes és tízmillió lej rendkívüli hitelt vett fel az évi költ-

ségvetésbe a zsidó hitközségek egyházi szükségletei pótlására,

amihez a törvényhozás mindkét háza hozzájárult. E tizmilliós ál-

lami egyházi segély felosztására nézve megegyezés jött létre az

országrészi zsidó szervezetek között, melynek alapján az Irodá-
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te és megtartotta az els kongresszust, amely minden tekintet-

ben megfelelt a hozzáfzött várakozásnak. Súlyos kérdések vol-

tak napirenden: többek között határozni kellett az iskolák taní-

tási nyelve tekintetében, mert a román államhatalom nem akar-

ta megengedni, hogy magyar nyelven történjék a tanítás. Az uj

impérium alatt három új zsidó középiskola létesült: Kolozsvárt,

Nagyváradon és Temesvárt.

1925

1925-ben a kongressfzus Marosvásárhelyt folyt le. Ez évben

adatott be az illetékes minisztériumnál dr. Vértes Adolf emlék-

irata a magánoktatásügyi törvényjavaslat tárgyában. Az emlék-

iratot a marosvásárhelyi nagygylés egyhangú lelkesedéssel ma-

gáévá tette. Azonban gyzött Anghelescu hírhedt magánoktatás-

ügyi törvénye.

Hasionló sors érte az egyházi törvénytervezetre beterjesztett,

alaposan és tudományos érvekkel felszerelt feliratot is. Ez évben

bvitette ki magát az elnöki tanács még két hitközségi vezetvel

:

dr. Konrád Béla nagyváradi és dr. Fischer József kolozsvári hit-

községi elnökökkel.

1926

Ez év elején a Szövetség öttagú bizottsága, élén Eisler Má-

tyás ügyvezet elnökkel és dr. Weisz Sándor képviselvel eljár-

tak az akkori közoktatásügyi miniszternél a zsidó iskolák állam-

segélye tárgyában. A közoktatásügyi miniszter Ígéretet tett,

hogy a költségvetési feleslegbl, mely akkor jelents összegre

rúgott, a zsidó iskolák is államsegélyt fognak kapni. Az iskolák

részére a nyilvánossági jogot a tanév végéig automatikusan meg-

hosszabitotta. A delegáció kérte a magyar nyelv használatát ki-

segít nyelvként.

Az iroda felhívással fordult az egyes hitközségekhez, jog-

véd szerv felállítása ügyében. Egy tanügyi konferencia összehí-

vása sikerrel járt. Sok hitközség kérte az Iroda közbenjárását

adóbehajtás, földigényügy, iskolaépület-megmentés, rabbisági

kerület megállapítás, fiókhitközség-beosztás, valamint rabbi- és

metszállások betöltése ügyében.

1925, május 1-én hunyt el Stern Adolf szászvárosi rabbi,

aki híveinek osztatlan szeretetétl övezve, végezte évek hosszú

során át áldásos mködését.

Ez évben lépett nyugalomba 46 évi buzgó és eredményes
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I. kerület: székhelye Kolozsvár. Elnök dr. Fischer József,

helyettes elnök dr. Eisler Mátyás, jegyz dr. Jacoby Emil.

II. kerület: székhelye Nagyvárad. Elnök dr. Adorján Ár-

min, helyettes elnök dr. Kecskeméti Lipót, jegyz Lakatos Gyula.

III. kerület: székhelye Brassó. Elnök dr. Kecskeméti Zsig-

mond, helyettes elnök Deutsch Ármin, jegyz Thierfeld Gyula.

IV. kerület: székhelye Temesvár. Elnök dr. Vértes Adolf,

helyettes elnök dr. Schütz Henrik, jegyz dr. Vágvölgyi Lajos.

Ezen gylésen került ismertetésre dr. Eisler Mátyás és dr.

Vértes Adolf révén a készül új törvénytervezet, melynek tár-

gya a hitközségi szervezet megállapitása az egész országra néz-

ve. Eladók részletesen ismertették a tervezetet. Ilyen elzmé-

nyek után kezdte meg tényleges és jogi alapokon nyugvó mkö-
dését az Országos Iroda. Az elmunkálatoknál, szervezésnél és

megalakulásnál közremködött: dr. Vértes Adolf, dr. Eisler Má-

tyás, dr. Kecskeméti Zsigmond, dr. Kecskeméti Lipót és dr. Ka-

bos Béla. Az Iroda els és legsürgsebb tevékenysége abban me-

rült ki, hogy a hitközségek közötti összeköttetést megszilárdi-

totta, az egymásközti érintkezést intenzivvé tette és a kormány-

hatóságok eltt, mint a csatlakozott hitközségek reprezentánsa

emelte fel szavát a hirhedt iskolai (nyelv) rendelet ellen és védte

a hitközségek és intézmények évszázados jogait.

1923

Az 1923. év a kezdet nehézségeinek, a szervezkedés akadá-

lyainak leküzdésével telt el. Az Iroda állandóan figyelemmel ki-

sérte a zsidóság szempontjából egyre kedveztlenebbül alakuló

eseményeket s azok következményeit és minden igyekezetével a-

zon volt, hogy minél nagyobb befolyással és hatással tudjon meg-

támadott jogok védelmében sikra szállni. Egymás után jelentek

meg az úgynevezett nyelvrendeletek, melyek gyökerében támad-

ták meg az iskolák létalapját és továbbmködési lehetségeit.

Banu kultuszaniniszter és Anghelescu közoktatásügyi miniszter

hirhedt rendeletéi akkor láttak napvilágot, súlyos helyzetet te-

remtve. A kultuszkormány olyan egyházi törvénytervezetet ké-

szitett, melybl, ha törvény lett volna, megfojtotta volna évszá-

zados múlttal rendelkez hitközségek autonómiáját.

1924

1924, november hó 17-én Aradon egybegyült az Erdély-Bá-

náti kongresszusi és statusquo hitközségek egyetemes képvisele-
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Irta: Lax A. Salvator

A trianoni béke következtében beállott új földrajzi és poli-

tikai helyzet folytán Erdély-Bánát és a Körös vidékének hitköz-

ségei, melyek az Országos Szervezet 21., 23., 24., és 26. számú

községkerületeit alkották, elszakadtak és magukra hagyattak.

1922

1922 június hó 22-én Kolozsvárott összegyltek Erdély-Bá-

nát nem orthodox jelleg (kongresszusi és statusquo alapon szer-

vezett) hitközségei és dr. Schütz Henrik, aradi hitközségi elnök

kezdeményezésére egyhangúlag kimondták, hogy megalakitják

az Erdély-Bánáti kongresszusi és statusquo alapon szervezett

hitközségek országos szervezetét. Az értekezlet a Szervezet ide-

iglenes vezetésével megbízta dr. Eisler Mátyási frabbit, dr. Fi-

scher József kolozsvári, dr. Adorján Ármin nagyváradi, dr.

Schütz Henrik aradi és Schwartz Antal marosvásárhelyi hitkö-

zségi elnököket.

1922. augusztus hó 31-én Nagyváradon egybegyltek az er-

délyi községkerületek elnökei: dr. Adorján Ármin, dr. Eisler Má-

tyás, dr. Kecskeméti Lipót,dr. Kecskeméti Zsigmond és dr. Vér-

tes Adolf. Elnökül dr. Adorján Ármint, helyettes elnökül dr.

Kecskeméti Zsigmondot és jegyzül dr. Eisler Mátyást válasz-

tották meg. Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda székhe-

lye: Kolozsvár. Az iroda elnökéül dr. Adorján Ármint, társel-

nökül dr. Schütz Henrik és dr. Vértes Adolfot, ügyvezet elnökül

pedig dr. Eisler Mátyást választották meg.

Ugyanezen napon az Erdély-Bánáti Országos Szervezethez

csatlakozott kongresszusi és statusquo hitközségek delegátusai

Nagyváradon országos gylést tartottak, melyet az ideiglenes

vezetség nevében dr. Adorján Ármin nyitott meg. Az országos

gylés egyhangú lelkesedéssel az Országos Iroda elnökéül dr.

Adorján Ármint választotta meg, aki bejelenti, hogy az ujjáala-

kitást kimondó június 12-i kolozsvári gylés óta megalakultak

az uj községkerületek és megválasztották tisztikarukat:
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Jen lisztnagykeresked ; Menetjegyirodák: Dr. Feiler Béla

(“Hermes” menetjegyiroda) ;
Preysler Hermann (“Economia”

allami osztálysorsjáték f-kollektora és hivatalos menetjegyiro-

da) ; Nyomda: Friedmann és Weinstein (“Ipuron”) héber nyom-

dája; Olaj és termékei: Adler Sámuel (“Aquilla Romana S.A.”)

;

Olajgyár: Goldstein Lajos olajgyára; óraipar: Florenthal Móric

és Ávrám (“Succ. Eugen Florenthal S.i.n.c.”) ;
Papíráru: Bernát

Mór papirüzlet, könyvnyomda, üzleti könyvgyár Clujon és Bu-

curestiben; Boros Bernát papirkereskedés, nyomda, könyvköté-

szet; Ferencz Mendel papirnagykeresked (“Folio”) ; Pékipar:

Grün-család (Familia-kenyérgyár) ; Végh Márton kóser pékáru;

Pósztó-áruházak : Gottlieb József és A. Geist (Schwartz Jen
utódai posztólerakat, 1902) ; özv. Zauderer Salamonná, Rosenfeld

Izsák és Szeg Jen (Zauderer Salamon utódai posztóáruház,

1876) ; Szabó-cégek: Dávid Áron; Grünbaum Miklós; Mózes Dá-

vid; Weisz József; Ni szabók: Ers Jen (1923); Hollánder

Sándor; Kun Jen; Rosenfeld Izsó (1921); Zádor Margit; Sza-

lámi-gyár : Pál Márton kóser szalámigyár ; Szesz-áru : Schwartz

Miklós és Fisch László (“Astra likörgyár”) ; Simon Lajos (“Al-

mon” S.A. szeszelosztó vállalat) ; Teszler Jen (“Fratii Teszler

szeszesitalok gyára”) ;
Weisz Béla (“Maximilian Wertheimer S.

A. Fabrica de spirt”) ;
Szobafest: Gratz Imre cimfest, szoba-

fest és mázoló cég; Szrmegyár: Izsák Mihály (Industria de

biana) ; Szcs cégek: Déri Lajosné (1913) ; Izrael József; Weisz

Ern; Textil-anyag: Judovits Lázár (“Bumtex” S. A.); Triko-

tázs: “Lady” Fabrica tricotaje; László Jen (“Ady” harisnya-

gyár) ; Tükör és üveg: Gelb László (“Solin” üvegipar) ; Spitzer

Jakab tükör és üvegcsiszolda; Varrógép és kerékpár: Lillienthal

Sándor mszerész; Vas és fémáru cégek: Felsner Samu és Sa-

lamon Jakab (“Barzel”) ; Stössel Lajos fémárúlerakat ; Vegyé-

szeti ipar: Herczeg Tivadar vegyészeti gyára; Léb Miksa

(“Heinrich szappangyár”); Villamos felszerelés: Léb Zsigmond

(‘ Electrica” villanyszerel vállalat) ; Gombos B. mérnök és Krá-

mer B. (“Constructio” villamos felszerelés).
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Cukorkagyár: Steuermann Zoltán ('‘Linda’' cukorkagyár); Di-

vatáru és textil cégek: Deutsch Lipót és Fia ("Kalapkirály férfi-

divatáruház”)
; Grünwald és Steiner ni textiláru; Guttfried

Adolf ("Barza” textiláruház)
; Heller és Molnár ni textiláruház;

Izsák és Salamon ("Harisnyaház”); Lobi Imre ("Hercules” ba-

byáruház)
; Sipos Jen divatáruház; Szabó Jen textil és divat-

áruház; Doboz-üzem: Grün Zoltán (Transylvania és Cartonage

dobozüzem, 1908) ; Drogéria: Rózsa Mór (Royal nagydrogéria)

;

Edény és üvegáru: Fischer Kálmán ("Aragaz” S.A.)
;
Mosko-

vits és Tsa. konyhacikkek gyára és edényáruház; Fa és épület-

anyag: Balázs Imre tzifa-lerakat ; Friedmann Ignác (("Tran-

sylvania” épületanyagraktár)
; Róbert Ervin (Valea Somesului)

;

Rosenfeld Andor ("Mercur”); Szenes István (Szenes Károly

cég, 1889) ; Sennensieb Soma ("Lignaria”)
; Weisz Ern ("Somo-

sul Rece”)
; Fém és vasipar: Diamant Izsó (az "Industria Sar-

mei” egyik alapitója)
; Hirsch János vasöntöde ("Uzinele de

Fier S.A.”) ; Vadász és Rappaport ("Ravag” réz és fémáru-

gyár)
; Vigdorovits Izsó ("Fermeta” vas és fémipari vállalat)

;

Fehérnem: Wolf Jakab ("Woja” fehérnem üzem)
; Festékáru:

Kalmár Mihály festék, fszer és vegyáru kereskedés (1900)

;

Rados és Társa festékáruház; Fodrász: Keszler Ignác ("Ideál”

nifodrász és manikr szalon)
; Fszer :Léb Fivérek fszernagy-

kereskedés ; Fürd : Sélig József "Cristál” rituális gz és kádfür-

d ; Füzgyár : Rosenzweig Emánuel füzgyár és kézimunka üzem

;

Hirdetés: Frieder Artúr, Rudolf-Mosse reklám vállalat; Játék

és disizmüáru: Bodner Benjámin áruház (1903); Kávésipar:

Hirsch Mihály és Weisz József ("Regal” volt "Metropol” kávé-

ház, 1922) ; Rosenfeld Viktor ("New-York kávéház”)
;
Késm-

\es: Fried Jen késmves, acéláru-szaküzlet; Konfekció: Bosch-

án Géza (Neumann M. cég tulajdonosa) ; Janovitz férfiruha-

áruház; Mózesi Andor ("Revü” ni konfekció) ; Rubin Jen fér-

firuhanagykereskedés
;

Könyvkereskedk : Grünv^ald Ármin
("Cultura” könyv és lapterjeszt-vállalat) ; Rosenzv^eig Antal,

zsidó könyvek és kegyszerek (1890); Könyvköt: Blau Dezs
diszmkönyvköt; Lakatos: Spitz Aladár lakatosmesiter (1892)

;

Látszerészek : Deutsch József oki. látszerész (Deutsch M. cég, or-

vosi mszerek és látszerek, 1895) ;
Seelenfreund Sándor, az egye-

tem sízemészeti klinikájának látszerésze ("Optica”) ;
Lisztkeres-

kedés és malomipar: Goldstein Márton mmalom és lisztke-

reskedés; Molnár és Pintér mmalom, lisztkereskedés; Traub
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Hitközségi tagok, chevrák, a templomi és karitativ egyesü-

letek és kulturális közületek listái alapján megállapítható, hogy

az 1930-as években Kolozsvárt hozzávetleg négyezer zsidó család

lakott. Közöttük 150 jobbmódú és 800 középpolgár. A többi:

nincstelen és kispolgár. Az értelmiség, épugy mint az iparosok

és kereskedk, egyéniségben és teljesítményben hasznos, sok e-

setben példás energiát adott az országnak. Számos orvos nevét

külföldön is tisztelettel ejtették ki; zsidó gyárosok termékei ve-

tekedtek a legjobb importáruval; a kereskedelmi pályán mköd
zsidók pedig korrektségükrl, agilitásukról és szakmai képzett-

ségükrl voltak ismeretesek. Régi, tiszteletreméltó cégek mellett

nem egy uj vállalat létesült, amely sok nemzsidó embernek is

adott kenyeret és uj ritmussal élénkítették Erdély fvárosának

életét.

Az építészek számos olyan középületet és palotát terveztek,

amelyek a város büszkeségei. Devecseri Emil, Heves Vilmos,

Mikes Alfréd, Reich Jen, Strasser és Ölbaum nevei fogalmak

voltak a város építészetében. A kémiai ipar mvelje volt Hexner

Béla vegyész, aki a bánya és kohó-anyagok termelése körül tudo-

mányos és gyakorlati munkásságával tnt ki.

Ipari és kereskedelmi cégek közül azokat, akik teljesítmé-

nyeikkel és szervezési képeségükkel, valamint azoknak az ipa-

rosoknak és vállalatoknak vezetit, akik szakmai rátermettség-

gel tntek ki foglalkozási ágak szerint alább közöljük:

Autóipar: Melchner Hermann (Automobillá S.A.) ; Bankok:

Moskovits József (Erdélyi Bank) ; Ritók Lajos (Leszámítoló

Bank) ; Sebestyén család érdekeltsége (Kereskedelmi Hitelinté-

zet). Bádogos: Ábrahám Mór (1903) ; Rosenfeld Ármin (1906)

;

Schwartz Márton (1910); Bél-ipar: Bloch és Schwartz bélipar-

üzem; Biztosítók: Boros Samu (Adria)
; Radnai Dezs (Natio-

nala) ; Bripar: Bergner Dezs (Kolozsvári Brkereskedelmi

Rt.); Farkas Ern brgyáros és brnagykeresked; dr. Farkas

Mózes és Farkas József (Dermata brgyár és cipüzem)
; Hirsch

Hermán cipgyár; Bútoripar: Fischer Rezs (Victoria bútor-

gyár) ;
Kleinberger Béla masztalos, (1924) ; Cipész: Róth Her-

mán (1912); Cipáruházak: Hoffman Imre; Nimberger Ern;
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A Paul Ehrlich egyesület tisztikara 1936-ban a következ volt

:

Elnök : dr. Goldberger Ede, alelnökök : dr. Herskovits Izidor, dr.

Farkas Imre, dr. Jakobi József és dr. Traub Vilmos. Ftitkár dr.

Ornstein Sándor; titkár: dr. Havas József; pénztáros: dr. Lasz

Gyula; ellenrök: dr. Wertheimer Mendel és dr. Samu Dezs;

jegyzk: dr. Ábrahám Lajos és dr. Katzer Ödön; könyvtáros:

dr. Vass Zoltán és dr. Walter Leó; adminisztrátorok: dr. Löbl

Adolf és dr. Rosenberg Ern. A választmány tagjai: dr. Steiner

Pál professzor, dr. Mátyás Mátyás, dr. Fenichel Mór, dr. Róth

Marcell professzor, dr. Lengyel Miklós, dr. Lengyel Móric, dr.

Stern Vilmos, dr. Goldglanz Henrik, dr. Sonnenwirth Ferdinand,

dr. Szénási Vilmos, dr. Kappel Izidor, dr. Reiter Arthur, dr.

Weinberger Zsigmond, dr. Weisz Fülöp, dr. Rosenberger József,

dr. Grünwald Ern, dr. Mendelovics Izsák, dr. Erds Imre, dr.

Neufeld Jen és dr. Blau Zoltán.
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Ödön, Rosenzweig Vilmos, Rosenthal Sándor, Grün Endre, Ing,

Demény Zoltán, Lwi Ern, Rosenthal Márton, Stroli József, dr.

Farkas Tibor, Grün Sándor.

A ‘‘Goldmark’’ kvartett tagjai: Fejér Sándor, Friedmann

Ignác, dr. Holló Endre és Eichner Andor voltak.

Hat nagy szimfónikus koncert és több kamaraest dicséri az

egylet teljesítményeit.

A vallási zeneélet is élénk volt. A város két hitközségében

templomi Zenekar mködött. Az orthodox hitközségét Weisz Izi-

dor fkántor mellett Röszler Lajos karvezet irányította, mig,

a kongresszusi hitközség énnekkarát Rabetz Benjámin fkántor

és Rosenthal Mihály karvezet vezette.

PAUL EHRLIiCH ORVOSEGYESÜLET

1930-ban, amikor az uj egészségügyi törvény életbelépett, a

zsidó orvosok kari érdekeik védelmére szervezkedni kényszerül-

tek. Ebbl a szervezkedésbl alakult ki a ‘Taul Ehrlich’’ egyesü-

let, a város legtekintélyesebb intellektuális közületeinek egyike,

amely úgy az orvoshatóságok, fleg a kamara felé, valamint a

zsidó orvosi kar tekintélyének emelése irányában rendkívül hasz-

nos tényezként bizonyult. Az orvoskamara öttagú választmá-

nyában az egyesület, mint a zsidó kari érdekek képviselje min-

denkori elnöke dr. Goldberger Ede az ország határain túl is ne-

ves brgyógyász volt. Az egyesület fennállása óta 107 tudomá-

nyos szakülést tartott, közöttük néhányat zsidó vonatkozású té-

mákról. A zsidó orvosegyesületen keresztül szokatlanul szívélyes

viszony fejldött ki a zsidó orvosok vezet egyéniségei és a cluji

egyetem orvosi fakultásának tanárai és orvosi kara között.

Nemcsak belföldi, hanem a külföld orvosnagyjai is eladást tar-

tottak a Paul Ehrlich othonában, többek között Rosenthal Jen,

Róth Miklós, Aschner, Preysich Kornél, Fischer Ern, Strasser,

Rosenthal, Érczy Miklós, Hasenfeld Artúr, Engel Károly, Pólya

és Blumenthal professzorok. A külföldiek tiszteletére rendezett

banketteken megjelentek a cluji egyetem legkiválóbb professzo-

rai: Hatiegan, Grigoriu, Tatar, Sturdza, Bologa, Popoviciu pro-

fesszorok. Az egyesület Paul Ehrlich születésnapjának évfordu-

lóján ünnepi összejöveteleket rendezett. Az egyesület évenként a

cluji orvosi fakultás öt legjobb növendékének jutalomdijakat osz-

tott ki.
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és szervezkedési törekvések után megalakult a cluji zenebarátok

egyesülete, a “Goldmark”, amely rövid fennállása alatt az or-

szágrész elsrend zsidó mvészi alakulatává fejldött. Szimfó-

nikus koncertjei és számos kamaraestje zeneért körökben is

nagy elismerésre tett szert. Koncertjei zsúfolt házak eltt zaj-

lottak le méltó siker kiséretében. A kritika a legtiszteletremél-

tóbb hangon írt a “Goldmark”-egyesület teljesítményeirl. A
kezdeti szervezkedés dr. Fischer József, a kongresszusi hitkö-

zség elnökének szorgalmazására indult. A szervezés munkájának

jelents részét Brief Dávid tanító bonyolította le.

Alapítók: Dr. Fischer József, dr. Neufeld Jenné, dr. Gold-

berger Ede, Adler Zságmond, Adler Ern, Friedmann Ignác,

Brief Dávid, Boskovits Gyula, Boskovics Sándor, Eichner Endre,

dr. Holló Endre, Czinczár Imréné, Salamon Etelka és a város

többi muzsikusai, kik e társaság köré csoportosultak.

Vezetség: Diszelnök: Dr. Fischer József.

Elnök: Adler Zsigmond; alelnökök: dr. Ábrahám Lajos,

Eichner Endre, Szenes István; ftitkár: Brief Dávid; pénztá-

ros: Lax A. Salvator; ellenrök: Friss József, Vajda Pál; gaz-

dák: dr. Farkas Tibor, ing. Demény Zoltán, Biermann Károly;

Karmesterek: Boskovics Sándor, Fischer Vilmos.

Aktiv tagjai: Koncertmesterek: Fehér Sándor és Friedmann

Ignác. Hegedsök : Dr. Ábrahám Laj os, Biermann Károly, Czer-

jék Ilonka, Czinczár Imréné, Ehrenwald Ilonka, dr. Ellmann Jó-

zsef, Faragó Ern, Farkas Tibor, Fendrich László, Friedler Ti-

bor, Friss Józsefné. Ing. Fritsch Albert, Frischmann Ákosné,

Hellmann Ferenc, Hochteil Rudolf, dr. Ihász Béla, Klein Béla,

Léwi Jen, Löbli István, Márton Miklós, Molnár Jenné, dr.

Pártos Ervin, ing. Rosenberg József, Rosenzweig Rózsi, Salamon

Etelka, Scháchter József, Szenes István, Vértes Rubin, dr. Weisz

Sándor, dr. Karpf Ferenc, dr. Karpf László.

Brácsások : Adler Zsigmond, Boda Boriska, dr. Holló Endre,

Kálmán Endre, Vajda Pál, Wasserstrom László.

Csellisták : Adler Ern, Bár Emanuel, Eichner Andor, Fels-

ner László, dr. Goldberger Ede.

Nagybgsök: Benczel Andor, Fritsch Ferenc.

Timpanisták: Dr. Farkas Tibor, Dr. Vass Zoltán.

Fúvósok: Dr. Bokor Sándor, Felsner Miklós, Frucht Már-

ton, Láng Sándor, Irányi Tibor, László Tibor, Rónai Miklós,

Balsambaum Salamon, Gidáli Arnold, Székely Endre, Paneth
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a kolozsvári Haggibbor fennállásának ötvenéves jubileumát.

A newyorki Haggibbor Sport Club fcélja: sportolási lehe-

tséget teremteni zsidó fiatalok számára, továbbá útbaigazítást

adni nékik uj életük megalapozásában és zsidó társadalmi ke-

retet biztosítani számukra a többmilliós lakosú metropolisban.

A Haggibbor keretein belül jelenleg két football csapat m-
ködik: egy junior és egy senior csapat. Sportbeli mködése mel-

lett a Haggibbor Club minden évben megrendezi New Yorkban,

a tradicionálissá vált ‘‘Haggibbor Bált’’, amikor a volt Haggib-

bor tagok és más erdélyi városból az Uj Világba került zsidók

találkoznak egymással.

A new yorki Haggibbor Sport Club alapitó tagjai: Freitag

Walter, (Salamon Misi), Mund Vilmos, Schwartz Tibor, Kis-

hon! Moshe, Olmacher Joseph, Tóth Elmer. A Haggibbor Club

1965-ben kezdte el sportbeli tevékenységét az Eastern District

Soccer League-ben Freitag Walter elnök vezetése mellett. Az

1967-es idényben a második helyet harcolta ki magának és nagy

serleggel lett kitüntetve. 1968-ban a minden évben megrendezett

Columbus napi felvonuláson résztvett a Haggibbor football csa-

pat is. A kék-fehér játszóruhában a Magén Dáviddal a mellükön

felvonuló Haggibbor csapat tagjait a Fifth Avenuen felsorako-

zott százezres közönség nagy lelkesedéssel fogadta és elismerésül

megkapták az els dijat. 1968 szeptemberében bekerültek a Na-
tional League-ba.

A new yorki Haggibbor mai vezetsége : tiszteletbeli elnök

:

Zicherman Hermán; elnök: Freitag Walter; alenökök: Adler

Ábrahám, Held Leslie, Mund Vilmos, Schwartz Tibor; másod-

alelnökök: Friedlánder Ottó, Held Gábriel, Szigeti Ottó, Tár-

kony Fred; titkár: Freitag Janet; pénztárosok: Mund Vilmos;

ellenrök: Hant Joseph, Olmacher Joseph, Weisz Oszkár; igaz-

gatósági tagok: Goldstein Lázár, Kastenbaum Béla, Remetier

Marcel, Sárosi George, Tóth Elmer; vigalmi bizottság elnöke:

Savir Elmer; a vigalmi bizottság tagjai: Freitag Ibi, Held Ma-
rion, Mund Alice, Neuman Ágnes; csapat-intézk: Held Leslie,

Neuman Frank, Yarkony Fred.

“GOLDMARK^^ FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG

A zsidó népi mozgalmak Clujon egyúttal a zsidó mvészet

iaitápolását is célul tzték ki. Hosszú kísérletezgetés, próbálgatás
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Marton Ern, Rózsa Mór és dr. Vass Zoltán. Elnök : Jámbor Fe-

renc; ügyvezet: dr. Hermann Lajos; társelnökök: Herczeg Ti-

vadar, dr. Lusztig Jen; alelnökök: Deutsch Fülöp, Heller Fe-

renc, dr. Kasztner Rezs, Sch-wartz Miksa, Zádor Árpád. Elnöki

tanács: Deutsch József, Florenthal Ávrám, Hirsch Ern, dr.

Kepes Imre, dr. Hirsch Elemér, Léb Ödön, Rimóczi József mér-

nök, Rosenberg Soma, Salamon Lajos, Schwimmer István. Tit-

kár: Fisch Zoltán; Tiszteletbeli titkárok: dr. Karpf Ferenc,

Simon Endre; Jegyz: Schwartz Hermán; Pénztárnok: Spiegel

Ákos
;
Ellenrök : Gottlieb Mendel és Sch'wartz Sándor ; Gondno-

kok: Farkas Henrik, Feuermann Mór, Kvári Sándor; Szakosz-

tályvezetk: Torna: Rosenberg Ferenc, Lauber Paula, Fuchs

Ilus; Turisztika: Rosenberg Soma, Sándor Samu (örökös elnök)

;

Ski: Krámer Lajos; Korcsolya: dr. Wartenberg György; Fut-

ball: Weintraub Márton; Tennisz: dr. Princz Ede; Ping-pong:

Deutsch József; Sportambulancia: dr. Katzer Ödön, dr. Szénási

Vilmos, dr. Schnabel Ede; Választmány: Baumzweig Márton,

Kohn Zsigmond, Beck Lázár, Binder-Weisz Leó, dr. Blau Zoltán,

Czinczár Imre, Diamantstein Ern, Dávid Ern, dr. Havas Jó-

zsef, dr. Erds Imre, Feuermann Ándor, Grünberg Kálmán, Ju-

dovits Sándor, dr. Kertész Miklós, London Dezs, Mózes Andor,

dr. Pistiner Ávrám, Rosenberg József, Reiter Ern, Simon Ár-

pád, Siovits Dezs, Weinberger Farkas és Weinberger Nándor.

Kolozsvárt mködött a Romániai Makkabi Szövetség Cluj

kerületének központja, amelynek élén Weisz Ignác állott és in-

tézte a zsidó sportegyesület ügyeit. Weisz Ignác egyébként ér-

demeket szerzett a Haggibbor minden mozgalmánál.

A második világháború után, 1945-ben egynéhány volt Hag-

gibbor tag, akik visszavergdtek a deportálásból, munkatábo-

rokból Kolozsvárra, újjászervezték a Haggibbor Sport Egyesü-

letet. A vezetség tagjai : Majer Kálmán, Mandula Zoltán, Mund
Vilmos, Schwartz Tibor, Schwartz Herm,an, Wolf Zoltán voltak.

Az uj nekilendülés azonban nem volt életers, fiatal zsidó spor-

tolók hijján és a megmaradottak közül is többen igyekeztek el-

hagyni Kolozsvár városát. 1946 után a Haggibbor nem is m-
ködhetett tovább mint zsidó Sportegyesület.

Izrael államának megalakulása után a Haggibbor új életre

kelt az új zsidó államban meg az Egyesült Államokban (New
Yorkban). 1970 márciusában mindkét helyen meg is ünnepelték
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A vívó szakosztály ugyancsak sok babért szerzett a Hag-

gibbornak. Sorozatos sikereit Herczeg Tivadarnak és Zádor Ár-

pádnak köszönheti, akik mint aktív versenyzk is kiválóak vol-

tak. Herczeg Tivadar a trvívásban több bajnoksággal szerzett

hírnevet és becsületet az egyesületnek. E szakosztálynak, amely

a prágai éstel-avivi Makkabiádon is sikereket ért el, aktív tag-

jai voltak; Mózes Jen, Altmann Endre, Spitzer Ferenc, Ers
Géza, Ers László, Sámson Endre és dr. Klein Endre.

Az asztali tennisz-szakosztály tagjai közül országos bajno-

kok voltak: Diamantstein Ern, Paneth Vilmos, Goldberger

László, Ers Géza, mig a legfiatalabbak közül sikerrel szerepel-

tek Keszler Imre, Klein Béla, Heves Marianne. Az asztali ten-

nisz-szakosztály vezetését Hirsch Ern, Diamantstein Ern és

Deutsch József látták el.

A turista szakosztály kirándulásai rendkívül népszerek vol-

tak ;
egy-egy kiránduláson százakra men társaság vett részt. A

turista szakosztály elnöke : Sándor Samu volt ; mellette aktív mó-

don dolgoztak: Erds László, Schwimmer István, Krámer La-

jos, Rosenberg Soma, Neufeld György és Mózes Dezs.
Az uszó-szakosztály keretében mködött a vizipóló alosztály,

amelynek els csapata a legjobbak közül való volt. Vezeti: Ers
László, Herskovits Zoltán. A futball-szakosztály a kolozsvári ke-

rület els osztályában mködött. Tagjainak száma több, mint öt-

ven volt. A vezetség élén: Schwartz Tibor és Weintraub Már-

ton állottak. Munkatársaik: Weinberger Farkas, Simon Árpád
és Keszler Ignác voltak.

A sportegyesület keretei között megalakult a wolleyball csa-

pat is.

Késbb Jámbor Ferenc került az elnöki székbe, aki program-

jának tengelyébe a Makkabi zsidó célkitzéseit helyezte, igy

mindenekeltt a tömeg-testnevel sportágak mvelését. A Hag-

gibbor az új éra alatt azzal is kitnt, hogy kimélyitette keretei

között a zsidó öntudatot. A Haggibbor sporttelepének felépítése

érdekében, dr. Heller József, dr. Sebk Elek, dr. Kepes Imre,

Rimóczi József mérnök és dr. Tyroler József dolgoztak.

A Haggibbor vezetsége az 1936-os évben:

Tiszteletbeli elnökök: dr. Fischer József, Neumann Géza;

alelnökök: Ádler Zsigmond, Boschán Géza, Czódik Jen, Ger-

gely Dezs, Gottlieb József, Horváth Dezs, Judovits Lázár, dr.
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ts irányító munkát végzett és mint tiszteletbeli elnök a késbbi

idk során is nagy érdekldést tanúsított. Utána Stotter Aladár

került az ügyek élére, aki nagy agilitásával, maga is sportember

lévén, olyan gyakorlati megoldásokat talált, amelyek értékállók-

nak mutatkoztak az egyesület késbbi ers fejldésében. A fut-

ball-szakosztály “klasszikus” korszaka az nevéhez fzdik. El-

nöksége idején a Haggibbor labdarugói az erdélyi zsidó sport

számára dönt sikereket értek el. 1920 szén a csapat a labda-

rugó szövetség serlegét nyerte el és 1921-ben a Liga bajnoki

döntjére minsítette magát. Marosvásárhelyen az akkor els

vonalban álló MTK-át a Haggibbor futballcsapata 1 :0-ra gyzte
le. Számos kedveztlen körülmény késbb nagyon legyöngitette a

Haggibbort. A “klasszikus” futballcsapat tagjai voltak: Sugár,

Wesel, Pollák, Noé, Braun, Jakobi Dudi, Kosenberg, Bornstein,

Farkas, Reményi, Nyúl, Lazarovits, Farkas I., Virág, Reiter,

Klein Jóska, Rosenfeld I. és II., Weintraub és Deutsch Simi.

Nagy gyásza volt 1924-ben a Haggibbornak Jakobi Dudi halá-

lával, aki a zsidó ifjúságnak szolidságban, zsidó érzelemben és

korrektségben mintaképe volt. Az els idk hatalmas sporttelje-

sítményeinek irányításában nagy része volt a vezet tagok kö-

zül: Tischler Elemér dr.-nak, Salamon Lajosnak és Keszler Ig-

nácnak.

A zsidó sport azonban nem állandósulhatott az egyoldalú

labdarugó játék mellett. Ers Vilmos dr. érdeme, hogy kifejlesz-

tette a Haggibbort más, jellemfejleszt és testnevel ágazatra.

Létrejött a tennisz-szakosztály, amelyben számos vidéki, st f-
városi versenyeken is sikereket értek el a haggibboristák. De-
vecseri Ancy Kolozsvár város bajnokságát nyerte el; Simon
Endre, Radó György, Ers Géza és Weisz Miksa népszersítet-

ték a sportnak ezt az ágát. A tenniszversenyeken a haggibborista

hölgyek közül Schwartz Klárival és Erds Lilivel az élén szá-

mosán vettek részt. E szakosztály sikereiben dönt része volt

Radó Ernnek, aki nemcsak agilitásával és áldozatkészségével,

hanem kiváló szakmai tudásával járult hozzá a zsidó sportegye-

sület fellendítéséhez. A Haggibbor a világ összes zsidó sport-

egyesületeit magában foglaló Makkabi szövetségnek Radó Ern
vándor-kupát ajánlott fel. Az els verseny 1937. júliusában volt

és a vándor-kupa védelmét imponáló pontfölénnyel a Haggibbor
szerezte meg.

145



ZSIDÓ INTÉZMÉNYEK

Dr. Hamburg József, Danzig Hillel, Grün Sándor, Gottlieb Jó-

zsef, Herczeg Tivadar, Jámbor Ferenc, dr. Kertész Jenné,

Leichtmann Andor, dr. Marton Ern, Peller Lajos, Weinberger

Nándor. Titkár: Szirmai István.

KISHITELBANK

A Kishitelbank közjóléti intézménye alapjában véve a zsi-

dó kisipar és kiskereskedelem védekezése volt a nagytke ellen.

A zsidóságnak ez a nagy rétege kényszerülve volt a maga külön-

leges sorsából fakadó érdekeinek védelmére. így jött létre 1920-

ban az amerikai Joint egymillió lej körüli kölcsönének segitsé-

gével a ‘‘Kishitelbank’^, amelynek lendületes korszaka az 1934

utáni évekre esett. A regenerálás munkájában a város társadal-

mának nagy és kis egzisztenciái lelkesen vettek részt. Közel 11

millió leit helyeztek ki javarészben kisegzisztenciák között, át-

lagban 15 ezer lejig. A bank bevezette a kötött betét intézmé-

nyét. Jellemz volt az intézet iránti bizalomra, hogy felerészben

kisemberek fizették be heti vagy havi részletben, a másik felét

pedig a jobban szituált polgárság, amely a bank kölcsöneit nem
is vette igénybe. A kötött betét három évtl nyolc évig terjedt.

A bank élén állott: Boschán Géza elnök, társelnök: Grósz Her-

mán, alelnök: Ádler Jen és Salamon Antal. Igazgatóság: Vig-

dorovits Izsó, Barabás Endre, Schwartz Sándor, Glanz Jakab,

Rózsa Mór, Lusztig Nándor, Goldstein Márton, Baumzweig Már-

ton, Schwartz Mór. Felügyelbizottság: Kelemen Bernát, Peller

Lajos, dr. Rimóczi Sándor, Rosenfeld Ármin, Fischer Mihály és

Hollánder Sándor. A bank igazgatója Hermann Samu volt.

A Kishitelbank az 1936-os évben 981 kölcsönt folyósított és

pedig 325 kisiparosnak, 400 kiskereskednek és 256 egészen apró

egzisztenciáknak.

HAGGIBBOR SPORTEGYESÜLET

A Haggibbor sportegyesület történelme szorosan összefügg

az erdélyi zsidó népi mozgalommal. 1920-ban Weiszburg Chaim,

Giszkalay János, Nossin Mór, dr. Krámer Ármin és dr. Knöpfler

Bernát szervezték meg a zsidó sportügyet, amelynek súlya a kez-

deti idkben, a labdarugó sporton volt. A Haggibbor els elnöke

:

Fischer József dr., aki az ifjúság testfejlesztése ügyében jelen-

144



ZSIDÓ INTÉZMÉNYEK

velési osztály elnöke: Moskovits József. A szociális ügyosztály

elnöke: Grün Mór. Ftitkár: Schwarcz Miksa. Titkár: Dr. Neu-

mann Vilmos.

A Központi Bizottság tagjai: Adler Zsigmond, Bernát Mór,

Antal Márk, Boschán Géza, Klein Gyula, dr. Heller József, dr.

Pártos Ervin, dr. Neufeld Mihály, dr. Erczmann Béla.

ERDÉLYI ZSIDÓ DIÁKSEGÉLYZÖ

1932 szén alapították az erdélyi zsidó kulturegyesületek

munkaközössége segítségével. Alapitója és elnöke: dr. Kertész

Jen és dr. Elekes Miklós. A régi egyetemi menzából fejldött

ki. A magukra utalt diákok ugyanis képtelenek voltak elterem-

teni legszükségesebb anyagi eszközeiket. így tehát a beiratkozás-

hoz, a vizsgákhoz, az étkezéshez szükséges pénzeszközöket az uj

Diáksegélyz teremtette el és pedig országrészi szervezkedés út-

ján. Központ alakult és a segélyezés ügye szilárd alapokon nyu-

godott. 1933-ban dr. Farkas Imre vezette az ügyeket, 1934 óta

dr. Hamburg József állt a Diáksegélyz élén. Kulturális és társa-

dalmi próblémák feldolgozására a Diáksegélyz pályadijakat irt

ki és a beérkezett dolgozatok, beigazolták a diákságnak a zsidó-

sághoz való bels kapcsolatait és tudományos igyekezetét. A kul-

turbizottság Kolozsvárott és a vidéken szívesen látogatott iro-

dalmi és kulturális rendezvényekkel népszersítette a Diákse-

gélyzt. A fiatal gárda “Kelet és Nyugat” cim antológiája iro-

dalmi körökben is feltnést keltett. A fiskolai ifjúság egyre job-

ban dokumentálta pozitív állásfoglalását a zsidó közösségi prób-

lémákkal szemben és azt a készségét, hogy a zsidóság küzdelmei-

ben aktiv módon akar résztvenni.

A vizsgaeredmények igazolták, hogy a diákok a tanulmányi

viszonyok és nehézségek ellenére jó vizsgaeredménnyel végezték

tanulmányaikat. A statisztika szerint a cluji egyetemre beirat-

kozott zsidó diákság volt az, amely legnagyobb arányszámban

tette le sikerrel a vizsgákat és végezte el tanulmányait.

A Diáksegélyz országos tanácstagjai voltak: Kántor Mik-

sa (Brassó), dr. Kertész Jen (Kolozsvár), Kornis Ödön, dr.

Kupfer Miksa (Arad), dr. Lö-wenstein Lajos (Marosvásárhely),

dr. Molnár Vilmos (Oradea), ifj. Reiter Mór (Szatmár), dr. Ro-

senthal Marcell, dr. Weisz Artúr (Timisoara) és dr. Weisz Sán-

dor (Kolozsvár). A központi vezetség tagjai: Központi elnök:
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özv. dr. Rosenfeld Salamonné elnökn vállalta, akinek szorgal-

mazására késbb az Egylet megszerezte a jogi személyiséget és

azóta függetlenül mködött. Feladata volt rituális élelemmel el-

látni az átlag negyven-ötven klinikai zsidó beteget. Az egyesüle-

tet nagyrészt hölgyek irányították és támogatták, akiknek sike-

rült a klinika falai között az igazgatóság elzékenységébl kóser

konyhát létesiteniök. Az igyekv és körültekint elnökn mellett

buzgón dolgoztak: Rosenzweig Emánuelné alelnökn, Grün Sán-

dorné mint a pénztár kezelje és Freu Lajosné ellenr. Intenzi-

ven és lelkesen dolgoztak a jó ügyért a város zsidó hölgyei: Bod-

ner Benjáminné, Bernát Emilné, Czódik Károlyné, Felsner Sa-

muné, Goldmann Béláné, Grünwald Jakabné, Hirsch Mórné,

Hochmann Jakabné, Kappel Izraelné, Kende Lipótné, Marmor-
stein Mártonné és Marmorstein Sándorné, Pál Mártonné, Ra-

betz Benjáminné, Schwartzberger Mihályné, Spéter Mózesné,

Schwartz Ignácné, Teszler Jenné, Weisz Gyuláné.

ERDÉLYI ZSIDÓ ÁRVAGONDOZÓ

A háborút követ esztendkben alakult meg elssorban a ha-

diárvák istápolásának céljából. Az intézmény fejldése során a-

zonban kiterjesztette gondoskodását nem árva, de elhagyatott és

olyan gyermekekre is, akikrl szüleik képtelenek voltak gondos-

kodni. A kezdeményezés Kolozsvárról indult ki és a zsidó társada-

lom intenzív érdekldésére rövid id alatt az országrész tizennégy

városában helyicsoportjai alakultak. Néhány év múlva az ameri-

kai Joint Distribution Committée is bekapcsolódott a munkába

és az eredetileg karitatív munka immár átminsült szociális te-

vékenységgé. Az ifjúsági átrétegezdés és az improduktív ele-

mek iparosításának is egyik jelentékeny tényezje volt. Felada-

tai közé tartozott az iparilag kiképzett ifjúságot esetrl-esetre

Palesztinába áttelepíteni. Mintaszer tanoncotthonok gondos-

kodtak az ifjak erkölcsi ellenrzésérl és a pályán való érvénye-

sülésrl. Nyaraltatási akciója kiterjedt az egész országrészre.

Évente négyszáz szegény gyermek élvezte Tihuca magaslati le-

vegjét és valósággal szanatóriumi gondozásban és ellátásban

részesült. Az Árvagondozóban természetesen pozitiv zsidó szel-

lem honosult meg. A vezetség: Országos elnök: Dr. Kertész Je-

n. Ügyvezet elnök: Kelben Bernát. Alelnökök: Dr. Leitner

Fülöp, Rosenzweig Emánuel. Pénztáros: Gottlieb József. A ne-
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ratlan buzgalmával, áldozatkészségével, jóságával minta-intéz-

ménnyé fejlesztette, a nevérl elnevezett egyletet. Bámulatos

munkakészségét hiven jellemezte az egylet huszonötéves jubileu-

ma alkalmából dr. Eisler Mátyás frabbi, aki ünnepi beszédében

ezeket mondotta:

“Elnökasszonyunk az egész id alatt úgyszólván egymaga
végezte az egylet minden dolgát: vagy nem fut-fárad és tesz-

vesz az egylet minden ügyében? Nem keresi fel legtöbbször

otthonukban a szegényeket, kihallgatja és gyakran sajátjából e-

légiti ki ket? Nem járt leginkább gondozót keresni az elha-

gyott árvának, mhelyet az inasgyermeknek? Nem fordult meg
naponta a népkonyhában s a Napközi Otthonban, készitette el
a felruházást és a tüzifakiosztást ? Nem állott künn zimankós

téli idben a pályaudvaron midn szerencsétlen menekült zsidó

testvéreinket kellett felüditeni egy meleg itallal és meleg szó-

val? Voltak, igaz, mindig és vannak ma is nemeslelkü segittár-

sai, de kevesen és ez épp annyira dicséret a keveseknek, mint

gáncs a sokaknak, akik szintén közremködhettek volna, de ta-

lán mert látták, hogy az elnök úgyis jól elvégez mindent, távol

maradtak”.

A Negylet 1931. december 8-án ünnepelte negyvenéves

fennállását, amikor Eisler Mátyás frabbi arcképét is leleplez-

ték. Az ünnepségen az egész város zsidósága képviseltette magát.

1936. áprilisában a Negylet és Napközi Otthon székháza

kisajátítás alá került. 1936 decemberében azonban a zsidó társa-

dalom áldozatkészsége és Dr. Weinberger Mózes frabbi, dr. Ba-

lázs Endre, dr. Klein Miksa és dr. Spitzer József odaadó munká-

ja, fleg azonban Neuberger Zsigmondné akciója révén a Negy-
let uj, lakályos Paris uccai hajlékában szerzett gondtalan pár

évet 120 gyermeknek és -2 agg nnek. Innen irányították a se-

gélyre szoruló sinyldk, gyermekágyasok, barmicva fiuk és há-

zasulók segélyezését. Innen indultak ki gyjtési akciók tüzelfa,

ruhanem és egyéb segélyezések érdekében. Az idk során na-

gyobb adakozások lehetvé tették a Napközi Otthon özemének

zavartalan fenntartását.

MARPE LÖNEFES

A Marpe Lönefes (Lelket Gyámolitó) Egyesület 1921-ben

alakult, akkor még az orthodox Chevra kereteiben. A vezetést
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Henrik, majd dr. Goldglanz Henrik volt. A brgyógyászatot

eleinte dr. Goldberger Ede, majd dr. Löbl Adolf látta el; a fogá-

szatot dr. Vass Zoltán, az ideggyógyászatot dr. Elekes Miklós

forvosok vezették. Kívülük számos konzultáns és bejáró orvos

segédkezett a kórház humanitárius munkájában. A kórház egyik

sebésze dr. Lasz Gyula és dr. Grünwald Ern gyermekgyógyász a-

lapos orvosi és vallási tanulmányt Írtak a circumcizióról. A könyv

elé Wesel Albert frabbi, az országrészi orthodox iroda elnöke

irt elszót. A példás tisztaság és rend, ami a konyhában és a be-

tegek ellátása körül uralkodott, Weiszburg Emilné rendszerete-

tét és Ízlését dicsérte.

1934-ben dr. Haas Marcell után a sebészet vezetését Róth

professzor vállalta, aki haladéktalanul megkezdte az Eszter-rend

megszervezését. A kezdeti nehézségek leküzdése után ez az uj

intézmény is egyik büszkesége volt közegészségügyünknek. Am-
bícióval támogatták Róth professzort ebbeni munkájában Dr.

Weinberger Mózes frabbi, Diamant Izsóné, Rózsa Mór, különö-

sen azonban a B’ne Brith Shalom Páholy. A kórházi rendezvények

rekordsikerei dr. Fischer Tivadarné, dr. Sebestyén Józsefné és

Rózsa Mór nevéhez fzdtek. Rendkívüli agilitást tanúsított min-

den akció során a kórház titkára, Gábel Vilmos tanár.

A kórház költségvetése 1936-ban négymillió évi bevételt és

négy és félmillió kiadást tüntetett fel. 1936-ban a fekv betegek

létszáma (ez a kórház befogadó képességének maximuma) 2200

volt. Közülük ingyenes 25 százalék, nemzsidó 35 százalék, vidéki

45 százalék.

1937. május havában a Kórházegyesület élére uj emberek

kerültek. Sebestyén József dr., a Kórházegyesület elnökének ve-

zetése alatt az egylet uj próblémák megoldására (anyagi bizto-

sítása a kórház üzemének, minél több ingyen beteg befogadása,

a betegosztályok szakszer elhelyezése és nagyszabású kibvíté-

se, uj osztályok létesítése) vállalkozott. A tervek között szerepelt

egy hygieniai központnak megalkotása.

ZSIDÓ NÖEGYLET

A kolozsvári Zsidó Negylet 1895-ben alakult meg. Els el-

nöke Farkasházi Fischer Vilmosné volt, aki öt évi közhasznú

munkálkodása után meghalt. Az elnöki székben Szántó Berta-

lanná követte, majd 1916-ban Neuberger Zsigmondné, aki pá-
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folyamán Sebestyén Dávidék a telken kívül még egymillió lejt

ajándékoztak a kórház céljaira. 1928. május 20-án már megnyílt

az ambulatórium, amelyet dr. Mezey Sándor szemész-forvos
szervezett be tiz beteg számára. A kezdeti ezer beteg létszám a
következ évben már nyolcezerre emelkedett. Figyelemreméltó

tény, hogy a betegek több mint negyven százaléka nemzsidó volt,

mig a vidéki betegek száma harminc százalék volt. Fekv betegek

számái-a a kórház 1929. november 10-én nyílt meg a következ
osztályokkal : szülészet és ngyógyászat, (dr. Büchler Dezs)

;

sebészet (Steiner Pál professzor) ; szemészet (dr. Hamburg Jó-

zsef) és Röntgen (dr. Herschkovits Izidor). A kórház bels be-

rendezésének adományok utján való létrehozása körül dr. Neu-
feld Jenné és dr. Ábelné - dr. Hirsch Sári fejtettek ki önzetlen,

szép munkát. A kórház épületet, amely Devecseri mérnök tervei

szerint épült, országos ünnepséggel avatták. Az alapitó házas-

párt az állam, az egyetem, a hatóságok, az egyházak és a kórhá-

zak reprezentánsai köszöntötték.

A Zsidó Kórház, közszükségletnek bizonyult olyannyira,

hogy hozzá kellett látni uj osztályok létesítéséhez és ezzel az é-

pület nagyobbitásához. Országos jelleg sorsjáték és jelents

ágyalapitványok ehhez is hozzásegítették a Kórházegyesületet,

így jött létre az épületnek uj szárnya. Megszervezték a belgyó-

gyászati osztályt (dr. Dri Béla), a gyermekgyógyászatot (dr.

Kappel Izidor) és a laboratóriumot, amelyet dr. Stern Vilmos v.

egyetemi tanársegéd áldozatkészségébl rendeztek be. A labora-

tórium a maga nemében a legmodernebb volt az egész országban,

minden vizsgálatra alkalmas felszereléssel, amely az intézetet

függetlenítette más kórházaktól.

Az uj kórháztraktust, amelyet öhlbaum és Strasser mér-

nökök terveztek, 1931 szeptember 6-án országos ünnepségek ke-

retében nyitották meg. Ezúttal Hatiegan és Papiban professzo-

rok, külföldi követségek, Niemerover országos frabbi és számos

más elkelségek tisztelték meg jelenlétükkel a megnyitó ünnep-

séget. Az uj kórház dr. Fenichel Mór igazgatása alatt szépen fej-

ldött. A sebészeti osztályt dr. Haas Marcell, volt breszlaui egye-

temi tanársegéd vezette, a szülészet késbb néhai dr. Vértes Osz-

kár egyetemi magántanár vezetése alá került. Az elektro-kardio-

gram és anyagcsere vizsgáló laboratóriumot dr. Farkas Imre f-
orvos irányította. Az ortopéd sebészet vezetje: dr. Weinber-

ger Zsigmond forvos; a fül- és gégeosztályé dr. Boskovits
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A Zsidó Kórház felépítése és üzemének biztosítása régi vá-

gya volt a kolozsvári zsidóknak, éppúgy, mint egész Erdély zsi-

dóságának, Tervek merültek fel, javaslatok hangzottak el és a-

mint az a kolozsvári zsidó orthodox hitközség jegyzkönyveibl

kiderül, alapítványt is Ígértek. Kivitelre azonban nem került sor,

fleg azért, mert a kórház még nem volt igazában közszükséglet.

A város gyógyintézeteibe éppúgy, mint az egyetemi klinikákra

minden beteg könnyen bekerült és az orvosok között is számos

zsidó mködött. Sürgs szükség tehát nem mutatkozott a kórház-

nak belátható idn belül való felépítésére. A háború eltti idk-

ben csak az emberek legszegényebbje ment kórházba, az is, ha
tehette, otthon kezeltette magát. Legkevésbé voltak hajlandók

kórházba befeküdni a szül asszonyok.

A háború utáni nagy infláció idején, amikor aránylag min-

denkinek volt pénze, a betegek szanatóriumokba vonultak. De a

bséges esztendk után beütött a pénzügyi krízis s ersen eltér-

be került, nyilván ezzel kapcsolatban a kórház megvalósításának

gondolata, 1921-ben megalakult a Zsidó Kórházegyesület, amely-

nek fejlesztése érdekében fleg Wertheimer Miksa, dr. Blumen-

feld Sándor és Steiner Pál professzor fejtettek ki nagy propagan-

dát, de még gyönge visszhanggal.

Hat évi stagnálás után az események parancsára, fleg a-

zonban Sebestyén Dávidnak a kórházügyben való aktív bekap-

csolódására a gyógyintézet felépítése reális alakot öltött. 1927

októberében (Glasner Akiba frabbi hathatós befolyására) a Se-

bestyén házaspár aranylakodalma alkalmából nagylelk ado-

mánnyal vetette meg a Zsidó Kórház alapját. Az alapitó levél

szerint Sebestyén Dávid és neje a Kórházegyesület céljaira a-

jándékozta a Tudor Vladimirescu uccából a Nagyszamosig hú-

zódó hatalmas telkét. Az akcióban immár ersen résztvett az a-

lapitványozó fia, dr. Sebestyén József, aki agilitásával, tekinté-

lyével és minden ügyre kiterjed érdekldésével bámulatos gyor-

sasággal beszervezte a kórházba az országrész zsidóságának leg-

jobbjait. Társai a szervez munkában: Steiner professzor, dr.

Hamburg József, Rózsa Mór, dr. Klein Miksa, Heves Vilmos és

dr. Heller József voltak. A propagandát az Uj Kelet mellett az

egész kisebbségi sajtó intenziven és lelkesen támogatta. Az idk
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Dr. Kasztner Rezs. Ellenrök: Judovits Sándor, Kaufmann

Dávid, Albert Nándor.

Wizo (Cionista zsidó asszonyok szervezete — Womens In-

ternational Zioniat Organisation) 1927-ben alakult meg a Wizo-
központ londoni delegátusának, Margarete Mechnernek jelenlé-

tében és kezdeményezésére. A szervezkedés kezdeti munkáját
Weinberger Nándor, a Zsidó Nemzeti Szövetség akkori ftitkára

végezte, igen agilis bizottság közremködésével. A bizottság tag-

jai voltak: Sznyi Gézáné, Léb Jenné, Weinberger Nándomé
és Winkler Janka. A Wizo els elnöknje Molnár Jenné volt,

majd Wertheimer Samuné.

Elnöki tanács: Gottlieb Józsiefné, Kasztner Ernné, Wein-

berger Nándorné. Kulturbizottság : dr. Balázs Endréné, Feuer-

stein Lrincné, Finkelstein Alfrédné, Gottlieb Lajosné, László

Jenné, Salamon Lászlóné. K. Kajemet: Boskovits Ignácné, Fried

Jenné, dr. Glasner Izsákné, Hermán Samuné, Kincs Lipótné.

Pénztáros: Rappaport Miksáné; Wizo-titkár: Hermán Katica.

Weinberger Nándorné a Wizo világszervezet nagytanácsának is

tagja volt. ö volt egyébként az els ni delegátus Erdélybl a

cionista kongresszusokon. A Wizo a nk cionista nevelése, kul-

turmunkája, sajtója körül tevékenykedett nagyon buzgón. Részt

vett intenziven a Keren Hajesizod és Keren Kajemet gyjtmun-
kájában és bekapcsolódott a helyi szociális és jótékony zsidó kö-

zületek tevékenységébe, amit cionista irányba folyásolt be. A
Wizo leánynevel munkáját a Jungwizo végezte élén László Már-

tával, Rosenfeld Violával.
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A Mizrachi vezetje: Klein Élijáhu rabbi volt. A Mizrachi

keretébe tartozó Poél Hadati irányitói: Briszk Lajos, Albert

Nándor és Nussbaum Mihály voltak. Ifjúsági szervezetének ve-

zeti: Löwinger Béla és Wohl Vilmos.

A “Chaluc Baal Melacha” a klalcionisták iparos egyesülete

volt. Elnöke : Schwartz Ignác nyomdász ; vezetsége : Siovits De-

zs, Kieselstein Ede, Kun Jen, Rosenfeld Izsó és Dászkál Hugó.

A “Brit Kibucit” elnöke : Jámbor Ferenc, alelnöke dr. Hermann
Dezs; “Dór Chadas” elnöke: Lebovits Zoltán; “Somér Hacair”

elnöke: Izsák Slomo. A Barisszia vezeti: dr. Márton Lajos, Gutt-

fried János, dr. Karpf Ferenc és Noel Ferenc; a “Habonim” ve-

zeti: Rosienberg Gyula és Weinberger Magda. Állampárt: dr.

Pistiner Avram és dr. Dénes László. Revizionisták: Fischer Er-

n és Nimberger Ern; “Bné Jiszrael” diákszervezet elnöke:

Landó Jen voltak.

A szervezetek egy idben egy-egy folyóiratot adtak ki. A
Barisszia “Noár”, a Chaluc Baal Melacha “Alkotás és Béke”, a

Brit Kibucit pedig “Zsidó ut” cimen. A “Poale Cion” munkás-

szervezet élén Heller Ferenc állt. A Noár Hacioni vezetsége:

Flórenthal Ávrám, Gártner Mose, Gártner Benjámin, Simon

Lea, Spielmann Zalmen, Wolf Zwi és dr. Schwartz Vilmos vol-

tak.

A Zsidó Nemzeti Szövetség cluji helyicsoportjának vezet-

sége: Diszelnök: Boskovits József. Elnök: Gottlieb József. Elnöki

tanács: Dr. Fischer József, dr. Marton Ern, Danzig Hillél, Sa-

lamon Jakab, dr. Rosenfeld Salamon, Weinberger Nándorné, Sa-

lamon Antal,Léb Ödön,dr. Weisz Jen, Klein Élijahu rabbi. Al-

elnökök: Jámbor Ferenc, Léb Zsigmond, Kincs Lipót. Ügyvezet
alelnök: Dr. Dénes László. Ftitkár: Dr. Kertész Miklós. Pénz-

tárnok: Boskovits Ignác. Cionista biróság: Dr. Glasner Izsák,

Guttfried Adolf, Kasztner Ern, dr. Schwartz Vilmos, dr. Her-

mann Lajos. Ügyészek: Dr. Fándrich Ern, dr. Fodor Sándor.

Keren Kájemeth bizottság elnöke : Kertész Mártonné. Keren

Hajeszod bizottság elnöke: Weinberger Nándor. Szervezeti bi-

zottság elnöke: László Márton. Ifjúsági bizottság elnöke: Flo-

renthal Avram. Kulturbizottság elnöke: Dr. Pistiner Ávrám.

Palesztina bizottság elnöke: Klein Éliáhu; orvosa: dr. Weisz

Fülöp. Gazdasági bizottság elnöke: Áron Dávid. Vigalmi bi-

zottság elnöke : Dr. Kertész Miklós. Politikai bizottság elnöke

:
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szabálytervezete ebben a szellemben készült. Amíg a zsidó-nacio-

nalizmusban nem láttak egyebet, mint bázist bizonyos politikai,

gazdasági és kulturális jogok kiküzdésére, tehát mig a mozgalom
nem volt több kifelé támasztott követeléseknél, addig ennek a

koncepciónak megvalósitása nem látszott ép utópisztikusnak. De
a mozgalom nem állhatott meg csupán a csakis kifelé irányított

követeléseknél, amelyeknek teljesítése egyre késett, hanem, mint

él organizmus tovább fejldött és hangoztatni kezdte a zsidóság-

gal szemben támasztott követeléseit is. Egyre jobban kikristá-

lyosodott a befelé irányított program, amely nem a másoktól

nyert jogokban kereste a megújhodás eszközeit, hanem magából

a zsidóságból akarta kitermelni a regeneráló erket. A Palesíz-

tina-követelés, amelyet az els idkben kényszer ballasztnak

néztek és meggyzdés nélkül frázisként puffogtattak, a program

élére kerül.”

Zsidó kisebbségi programmal került a bihari zsidók mandá-

tumával dr. Fischer Tivadar (1928-1931), a máramarosdakéval

dr. Fischer József (1928-1933) és a bukovinai Storojinetével dr.

Marton Ern (1932-1933) a parlamentbe. Dr. Marton Ern el-

zleg (1930-31-ben) Cluj város zsidó nemzetiség alpolgármes-

tere volt.

Zsidó Párt. 1930-ban alakult az Országos Zsidó Párttal egy-

idejleg. Célja az alapszabályok szerint: “Az itt él zsidó nem-

zetiség román honosok életkörülményei által megkívánt prog-

ram megvalósitása.” Vezetsége: dr. Fischer József, erdélyrészi

tartományi elnök; a cluji tagozati elnök: dr. Kertész Jen; ügy-

vezet elnök: Vigdorovits Izsó; titkár: Klein Imre. Az ifjúsági

tagozat elnöke : dr. Hermann Dezs ; a kulturbizottságé : dr. Már-

ton Lajos; az iparos-szekció elnöke Schwartz Ignác; a ni szek-

cióé Kertész Izsóné volt.

A cionista alakulások közül a tradicionális klalcionista szer-

vezet mellett, amelynek ifjúsági sízervezete a Noár Hacioni, Er-

dély zsidóinak vallási beállítottsága miatt is a Mizrachinak volt

fontos szerepe. Ifjúsági szervezete: a Ceiré Mizrachi. Ersek vol-

tak a cionista munkáspártok, amelyeknek egyik exponense a Brit

Kibucit, a hozzátartozó Somér Hacair, Dór Chadas ési Bné Avo-

da ; a Barisszia, amely inkább polgári származású elemeket fog-

lalt magában. Itt mködött még a Haboné ifjúsági szervezet, és

a zsidó állampárt és a revizionisták pártja.
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eszünkbe jut arca, ha szavaira gondolunk, feléled emlékezetünk-

ben nagyúri kedvessége.

Igazgatónk volt, nevelnk és atyai jóbarátunk. De e szavak

egyike sem, életének története sem, de még tanításának elmon-

dása sem láttatja Antal Márkot. Nyugtalan fénycsóvák ez emlé-

kezések: majd ezt, majd amazt az oldalt világítják meg, de t
magát nem. Ember volt, kit nagyon szerettünk, s az embert nem
láttatja más, mint a szeretet.

ERDÉLYI ZSIDÓ NEMZETI SZÖVETSÉG

Az asszimiláció néhány évtizede Erdélyben is elhomályosi-

totta a zsidó népiség lényegét, bár jóval a háború eltt, közvetle-

nül a herzli cionizmus fellépése után, itt is alakultak kisebb cio-

nista csoportok dr. Fischer Tivadarral és Molnár Jakabbal az

élén. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, amely cionista elvek

alapján irányította a zsidó újjáéledést, 1918. november 20-án a-

lakult meg nagyarányú szervez és nevel munkával, amelynek

két jelents eszköze alakult ki a háború utáni idkben: a Tarbut

iskolaegyesület és a zsidó sajtó. Kiváló héber és középiskolai

tanerk, élükön Antal Márk v. tankerületi figazgatóval, a neves

pedagógussal és matematikussal, középiskola és héber óvoda lé-

tesült, mig 1920 nyarán az Uj Kelet cim hetilap a zsidó iroda-

lom és publicisztika legjobb erinek, közöttük Újvári Péternek,

a nagy Írónak közremködésével a legnívósabb és legpublikusabb

erdélyi kisebbségi napilapok egyikévé alakult át. A lap egyrl-
egyre fejldött az alapitó dr. Marton Ern irányítása mellett.

1927 óta Jámbor Ferenc, mint felels szerkeszt jegyezte a la-

pot.

A lap megjelenését a magyar hatóságok 1940. szeptemberé-

ben megszüntették és 1948. aug. 11-én újból életre kelt Tel-Aviv-

ban, Dr. Marton Ern és Schn Dezs szerkesztésében.

A Zsidó Nemzeti Szövetség megalakítása fleg dr. Fischer

Tivadar és dr. Weiszburg Chaim nevéhez fzdik. Koncepciójá-

ban — mondja Marton Ern “A zsidó nemzet Erdélyben” cim
Írásában — egységes, összefoglaló zsidó nemzeti szervezet, a-

raelynek minden zsidó tagja lehet, st automatikusan tagja is

(születésénél fogva) tekintet nélkül bels meggyzdésére és po-

litikai felfogására. A Zsidó Nemzeti Szövetség els szervezeti
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egy gazdasági, szociális esetet, a társadalmi statisztika s a meg-

élhetés egy-egy kérdését világították meg. A tanterv elrelátta

fizikai alkalmazásokat mind végrehajtotta, st a tanítási anyag

új vonatkozásaiban is érvényre juttatta. Egy-egy számtan órán

ilyenformán minden mesterkéltség nélkül sokfelé ágazó ismere-

teket s készségeket gyakoroltatott. Mindannyiunknak, kik veze-

tése alatt oktattunk, mestere volt az u. n. koncentrációban is.

De nem ez volt az egyedüli mód, amin növendékei látókörét

szélesítette. Mintegy a matematika bölcseletét tanítva, megmu-
tatta e tudomány emberi jelentségét. Azzal, hogy feltárta a ter-

mészettudományok, a technika s a mennyiségtan határterületeit,

a közgazdaságtan s a társadalomtudomány mennyiségtani asz-

pektusát, egyrészt az emberi gondolkozás egységének eszméjét

tudatosította növendékeiben, másrészt lépten-nyomon rámutatott

e tudomány s minden tudomány társadalmi, nemzeti, humánus
hivatására is. A tudományok egymásért s mind együtt az embe-

rért vannak, hirdette és bizonyította.

Nem holmi nagyszer sakkjáték a tudomány, hallottuk tle,

kit pedig nagyon is megejthetett volna a szellemi játék szépsége,

hiszen maga virtuóza volt e játéknak. Az emberiség haladásá-

nak eszközét, a boldogság finommív szerszámát kell látnunk

minden tudományban, mondotta
; nem keletkezett s nem is állhat

meg a tudomány erkölcsi célkitzés nélkül.

Ha valakirl jót akart mondani, integrált embernek nevez-

te, olyannak, kiben egységgé teljesült a gondolkodás meg az er-

kölcs. Volt eszményképe, mint minden igazi nevelnek. S nem
lett volna nevel, ábrándozó könyvember lett volna, ha eszmény-

képe határozatlan maradt volna, afféle idealizált és elnagyolt

klisé. Nagyon határozottan, st gyakran pedáns, “tanáros” pon-

tossággal követelte meg, hogy tanítványai, akik közé mi is oda-

tartoztunk, igazgatása alatt mköd tanárok, hogy minden ne-

veltje becsülettel teljesítse apró s nagy kötelességeit.

Nem könyvember volt, mondottuk, se nevel mvészetét

nem tanulhatta iskolában, sem emberi eszményképét nem szer-

kesztette “küls pontok sorozatából”. Mértéke volt, de nem tud-

juk honnan vette e mértéket.

Integrált ember nyilván maga volt. Mi, akik emlékezünk

rá, legalább is igy látjuk t. Nem tudjuk külön szemlélni tudá-

sát és neveli lelkületét, humanizmusát. Ha gondolatait idézzük.
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tárcával is fogadta a rászorulókat, azért tanult és tudott, hogy

adhasson a tudásából. Aki így tanul és így tud, nevelnek mond-

juk.

Hogy mennyire ösztönös, mennyire konstituciós vonás volt

Antal Márknak neveli mivolta, semmi sem mutatja inkább, mint

az, hogy minduntalan mvészhez kell t hasonlítanunk. Ügy

mondta el önmagát az oktatás, a tudományok nyelvén, ahogyan

költ szavak, színek és sorsok prizmáján át tör megvalósulásra.

Akkor volt boldog, ha taníthatott: akkor élt igazán. Ha valaha

tanárról el lehetett mondani, hogy élmény az órája, Antal Márk-

ról bizonyára igen. Mert neki magának volt élmény, amit cse-

lekedett. Mi láttuk t és hallottuk: emlékezünk lendületes ma-

gyarázatára, s hogy mily tiszta és elegáns vonalakkal vázolta

képleteit a táblára, emlékezünk humoros mondásaira, okos, élénk

tekintetére. Növendékei ma is idézik, miként magyarázta, szem-

léltette lépteivel a negatív számokat, hogyan nevettette meg az

osztályt, ha a kiküszöbölend tagokat “mars” : kiáltással bocsá-

totta útjukra; s persze a humor közepébe ágyazva épen, sértet-

lenül megmaradt az ismeret is, A számelmélet és az analitikus

geometria ismeretjegyében lettek konkréttá az axiómák s a té-

telek olyannyira, hogy méltán mondhatták róla: megszemélye-

sítette a matematikát.

Akik mennyiségtani érdekldéssel a lelkkben jutottak kö-

zelébe, úgy mentek tovább, hogy kiváló mveli lettek e tudo-

mánynak. Akik a középiskolát elhagyván távol kerültek a szá-

moktól, persze sokat elhullajtottak az úton abból, amit Antal

Márktól kaphattak. De egyet bizonyára megriztek: a matema-
tikai gondolkodás élményét. Mert élmény volt a matematika,

mint mondottuk, a tanár személyes élményeként bontakozott ki

a növendékek eltt az élvezetes, érdekes “szuggesztiv” Antal

Márk-órákon.

Formális értékeken túl Antal Márk oktatása még valamit

adott. Szakhoz nem kötött, egyetemes tudást. Nem csupán arra

gondolunk itt, hogy Antal Márk sok mindenhez értett, hogy is-

merte az irodalmat, meg a történelmet, a lélektant meg a társa-

dalomtudományt, s hogy enciklopédikus készültsége megérzdött

eladásán. Szakhoz nem kötött tudást annyiban is nyújtott, hogy

tudatosan tágította a mennyiségtanoktatás kereteit.

Gyakorlatias volt. Kidolgozásra kitzött feladatai mind egy-
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kor, e “kék táj” harmóniája sugárzik vissza szellemének derjén

is, Pannóniából hozta magával lényének világosságát, klasszici-

tását. Nem véletlen, hogy Antal Márk folyamatosan idézte Vö-

rösmartyt, meg Goethét, s hogy matematikus létére egyik leg-

különb neveli gondja volt a szép magyar beszéd kimvelése.

Keveset tudunk, mert keveset beszélt ifjúságáról. Antal

Márk sz hajjal, rokkanó szívvel még a jövend felé haladt, nem

ért el az “emlékezés életkoráig”. De hogy kitn diák lehetett,

mindnyájan természetesnek tartottuk. Lobogó életöröm és tudós

virtus ösztökélte, nekivágott a matematikának, s mint a pécsi

újságcikk meséli, elkápráztatta a számtanprofesszort. Fiatalság:

nem kellett, hogy beszéljen a fiatalságáról. Mert impulziv volt

és csodamód hajlékony szellem hatvan éve múltán is és lelkese-

désre kész, akárha huszesztends lett volna.

Sikerek csillogó koszorúja lehetett egyetemi kollokviumai-

nak, vizsgáinak sora. Mikor a professzor egyszer valami hosszú

levezetés végére ért, a hallgatók kijelentették: nem értik. Antal

Márk akkor fogta a krétát és szaporán, elegánsan (az a gya-

núnk: világosabban, mint a professzor) újra felvázolta a prób-

lémát, meg levezetést, meg a megoldást. Nem véletlen, hogy ezt

halljuk róla: diákkorában már magyarázott és tanitott.

A diákot másként szokás elképzelni, valahogy így : ott kuk-

sol a könyv mellett, ott töri magát, veritékezve a könyvhegyek

tövében, minden percben rádlhet a foliánsok hegyomlása: be-

temeti bíz a tudomány az embert ! Hát Antal Márkot nem temet-

te be : rázökkent a könyvek élére, onnan mutatta, amit érdemes

volt kimenteni a papirostömegbl. Antal Márk nem volt kutató,

türelmetlenebb volt, mintsemhogy azzá lehetett volna. Amit
megismert, mindjárt formává ívelt benne. S a formát, igazi m-
vész, igazi nevel, diadalmasan emelte a világosságra, hogy meg-
mutassa, látva lássák. Híressé váltak ötletes, szép levezetései,

bvészien sima és tetszets megoldásai, eljárásai. Örömét lelte a
matematikában, ahogyan a költ örömét leli a nyelvben.

Minden tudomány éltetje, az intellektuális gyönyörködés
benne akadálytalanul a közlés ösztönévé lett. Antal Márk a tu-

dományt hihetleg már így is appercipiálta megmutatnívalónak,

mások számára, szomjasok számára feltárt forrásnak, várakozó
lelkek számára lelt ritka ajándéknak. Antal Márk, akirl azt is

tudjuk, hogy terített asztallal és bizony gyakran nyitott pénz-
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sége vonásait, talán megtörténik, hogy végbemegy bennünk a va-

rázslat, s mi, akik ismertük, villanásnyi idre újra látjuk t.

Antal Márk 1880-ban született Devecseren, Veszprém vár-

megyében hagyományrz zsidó családból. Középiskolai tanul-

mányait Pécsett végezte. Tudjuk, hogy nyolcadikos korában fel-

tnt mennyiségtan! tehetsége. Az országos tanulmányi versenyen

dicséretet kapott; egy pécsi újság cikket írt róla. A budapesti

Pázmány Péter tudományegyetemen szerezte tanári oklevelét a

matematikából és a fizikából. 1902-ben nevezték ki tanárnak a

budapesti állami freáliskolába; több más budapesti középisko-

lában is tanított. Maradt ideje a matematika terén való munkál-

kodásra is; számszerint körülbelül 30 tanulmánya jelent meg fo-

lyóiratokban. Több éven át szerkesztje volt a Matematikai és

fizikai lapoknak. A középiskolai tanáregyesületben is nevezetes

mködést fejtett ki. Hséges barátja maradt az egykorú tanár-

nemzedék sok tagja. A világháborút tzértisztként küzdötte vé-

gig s a III. osztályú vaskoronarend s számos más katonai kitün-

tetés birtokában tzérszázadosként szerelt le. A háború végez-

tével neveli érdemeinek elismeréséül tankerületi figazgatóvá

nevezték ki. Kolozsvárra 1919-ben költözött. Itt az 1920-ban a-

lapitott zsidó fiú- és leánygimnázium igazgatója lett. 1927-ig ve-

zette e gimnáziumokat. Kolozsvár magyar és zsidó kulturális é-

letében fontos szerepet játszott. Tagja volt a Magyar Párt köz-

mvéldési Bizottságának s több zsidó testületnek. Iskolai és is-

kolánkivüli oktató munkája ketts arculatú volt: egyrészt a ma-
tematikai oktatás eredményes volta jellemezte (több késbbi ma-

tematikus középiskolai és egyetemi tanár tehetségét fedezte

fel s istápolta éveken át, egyebek közt a zsidó s nemzsidó egye-

temi hallgatók, valamint a már mköd középiskolai tanárok

számára rendezett tanfolyamokon). Nevel munkájának másik

jellemzje a magyar nyelvi és mveldési értékek szeret gon-

dozása volt. A román közoktatásügyi miniszter éppen e magyar-
szellem tevékenység miatt vonta meg a zsidó gimnázium nyil-

vánossági jogát.

A hazatérés óta Antal Márk a mi igazgatónk, mai tanitvá-

nyaié és mai munkatársaié. A mi számunkra életrajzának bizo-

nyítványokból s aktákból, újságcikkekbl és matematikai tanul-

mányokból kirajzolódó adatai már emberi színekkel teljesek. Du-
nántúlon született? Igen, hallottuk beszédét. S talán, véltük oly-
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Terner Judit,

Teszler Gizella,

Teszler Judit,

Tischler Erna,

Tischler Melitta,

Tyroler Anny.

Ullman Hedvig.

Vágó Edit,
r

Vajda Éva,

Vajda Judit,

Végh Edit,

Végh Hella,
/

Veres Éva,

Ver Anna,

Vider Vilma,

Vigdorovits Hedvig,

Vigdorovits Judit,

Vigner Nóra.

Wallerstein Klóra,

Wartenberg Róchel,

Weinbach Magda,

Weinberger Erzsébet

Weinberger Lia Ágnes,

Weinberger Pálma

Paula,

Weinberger Palma

Klóra,

Weiner Olga,

Weisz Edit,
/

Weisz Éva,

Weisz Éva Zsuzsanna,

Weisz Ibolya,

Weisz Judith,

Weisz Julianna,

Weisz Katalin,

Weisz Klóra,

Weisz Lya,

Weisz Melinda,

Weisz Mirjam,

Weisz Olga,

Weisz Rella,
/

Weiszberger Éva,

Weiszberger Klóra,
/

Wertheimer Éva,

Wertheimer Tibornó

(Léb Edit),

Wigner Nóra,

Wolf Nóra,

Wurzel Margit.

Zeif Johanna,

Zichermann Anna,

Zilberger Noémi,

Zoltán Edit.

ANTAL MÁRK (1880-1942)

Irta: Bach Endre dr.

Tanítványai és munkatársai, barátai és tiszteli többezres

tömegben némán álltak koporsója körül. Két napig szünetelt a

munka az iskolában, melynek igazgatója volt. Ez a csend és ez

a megtorpanás jelentette, ki volt Antal Márk.

Impozáns emberi alkat omlott össze a szemünk eltt : abban

a csendben hallottuk, mekkora súly zuhant a földre, abban a

megtorpanásunkban emelkedett elénk egész magassága. Mi
mondhat többet róla, mint friss megdöbbenésünk, rémült ezei’-

nyi diáktekintet, s hogy üres maradt nélküle iskolánk?

Nem megmondani kivánjuk, kit vesztettünk Antal Márkban,

ezt megmondotta a gyász, s mi, tanítványai és munkatársai, ba-

rátai és tiszteli mélyen és kimondhatalanul tudjuk. Csak emlé-

kezni kivánunk rá, kell nekünk, hogy reá emlékezzünk, hátha

visszahívhatunk belle valamit. Ha nevén szólitjuk, ha elmond-

juk életét, szokásait, ha hívjuk s szembesítjük szellemét életraj-

zának adataival, ha idetesszük a képmását és felidézzük egyéni-
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Nierenfeld Gitta,

Niszel Kornélia,

Nobel Judith,

Nobel Margit,

Nobel Maria,

Nussbacher Mirjam,

Nussböcher Paula.

Ordentlich Edith,

Ordentlich Éva.

Pálfi Katalin,

Paul Etelka,

Pfefferman Hedvig,

Pfeffermann Flóra,

Pfefferman n Margit,

Pollók Emília,

Pollák Sénik Ráchel,

Popper Edit,

Porász Anna,

Preisler Edit,

Preizler Gábriella,

Primus Aliza.

Reioh Lili,

Reiner Mária,

Rézmovits Gizella,

Röszler Sara,

Rosenberg Judit,

Rosenberg Rella,

Rosenfeld Anna,

Rosenfeld Éva,

Rosenfeld Györgyi,

Rosenfeld Lídia,

Rosenfeld Lívia,

Rosenfeld Magda,

Rosenfeld Margit,

Rosenfeld Olga,

Rosenfeld Sara,

Rosenfeld Veronika

Rosenfeld Zsuzsánna,

Rosenthál Éva,

Rosenwasser Judit,

Rosenwasser Paula,

Rosenzweig Ernné

(Meisner Hanna),

Rosmann Lili,
/

Rosner Ágnes,

Roth Ágnes,

Roth Éva,

Roth Erzsébet,

Roth Gizella,

Roth Judith,

Roth Victoria,

Rothstein Flóra,

Rotschild Márta,

Rotter Cipóra,

Rottman Klára,

Rubinstein Magdolna.

Sajovits Helén,

Sajovits Kornélia,

Salamon Eszter,

Salamon Ibolya,

Salamon Judith,

Salamon Kornélia,

Sámuel Szidónia,

Sándor Erzsébet,

Sarkadi Éva Vera,

Schaffer Erzsébet,

Schlinger Judit,

Schmidt Judit,
r

Schnabl Éva,

Schnittlönder Hedvig,

Sqhönfeld Edit,

Schönzweig Ilona,

Schönzweig Zsuzsanna,

Schreiber Éva,

Schusztek Mira,

Schwartz Ágnes,

Schwartz Edith,

Schwartz Eugénia,

Schwartz Éva,

Schwartz Helén,

Schwartz Magdolna,

Schwartz Mirjám,

Schwartzberger Magda,

Schwimmer Gábriella,

Sebestyén Vera,

Serbu Magdolna,

Silberger Judit,

Silberman Léja
/

Simon Ágnes,

SkamperI Alice,

Smilovits Mária,

Spitz Chana,

Spitz Szerén,

Sporn Judit,
f

Spreng Éva,

Stádler Róza,

StahI Edit,

Stark Anna,

Stein Edith,

Stein Judith,

Stein Mária Ruth,

Stein Ottila Judith,

Steiner Judit,

Steinmetz Judit,
/

Stern Éva,

Stern Hédi,

Stern Mirjám,

Stern Tireza Zs.,

Sternberg Etelka,

Stössel Éva,

Stössel Katalin,

Stroli Hanna,

Szabó Izabella,

Szabó Judit,
/

Szalavecz Ágnes,

Szálkái Zsófia,

Szántó Katalin,

Székely Gizella,

Szmuk Éva,

Szmuk Hani,

Szmuk Lívia.

Tescher Gél la,

Tescher Sara,

Traub Katz Judit,
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Izsák Lili,

Izsák Sarolta.

Jaine Szela,

Jakab Edit,

Jakab Edith Olga,

Jakab Gizella,

Jakab Rita,

Jakobovits Edit,
/

Janovitz Éva,

Janovitz Katalin,

Járai Éva,

Jordán Márta,

József Zsófia,

Judovits Marianne,
/

Judovitz Éva,

Jungreisz Edit.

Kahan Ilona,

Kahan Judit,

Kálmán Éva,

Kálmán Zsuzsanna,

Kari (Dávid) Lili,

f

Katona Éva,

Katz Edit,

Katz Éva,

Katz Irén,

Katz Judit,

Kaufmann Judith,

Keller Margit,

Kepecs Stefánia,

Kertész Judith Mirjam,

Kirchner Zsófia,

Kleiman Katalin,
# f

Klein Ágnes Éva,

Klein Aranka Edit,

Klein Éva,

Klein Erzsébet,

Klein Zámfira,

Klein Zsófia,

Kiinger Judit,

Kohl Mária,

Kohl Sára,

Kohn Lea,

Kohn Margit,

Kohn Ráchel Éva,

Kohn V. Henrietta,

Kombaum Marjem

Ágnes,

Krausz Alice,

Kun Márta.

Ladányi Magda,

Landesmann Lili,

László Adrián ne,

László Ágnes,

Lázár Anna,

Lázár Edit,

Lázár Erzsébet,

Lázár Judit,

Lázár Róza,

Léb Anna,

Léb Cecil ia,

Léb Cecilia Csilla,

Léb Klára,

Lébi Ibolya,

Lebovits Edit,
/

Lebovits Éva,

Lebovits Lili,

Lebovits Melitta,
f

Lebovits-Márkusz Éva,

Lederer Tuchenbed,

Légmán Alice,

Lehr Debora,

Dr. Lengyel Móricné

(Bernát Olga),
>

Lévi Éva,

Lichtenstein Heléna,

Lichtenstein Vilma,

Lichtmann Cecillia,

Lieberman Cezarina

Flóra,

Lob Margit,

Lobi Ráchel,

Lrincz Edit Magda,

Lövi Edit,

Lvy Eszter,
/

Lwi Éva,

Lwi Regina,
/

Lwinger Éva,

London Alice,

Lukácser Magdolna,

Lusztig Noémi.

Májer Lili,

Markovits Aranka,

Markovits Aranka

Aurelia,

Markovits Lia,

Markovits Magdolna,

Markovits Relly,

Márkus Éva,

Mátyás Aliz,

Mayer Gizella,

Meier Rita Zs.,

Meisner Éva,

Meisner Hedvig,

Meisner Ritta,

Meister Edit,

Meister Sarolta,

Meizels Ilona,

Mendel Ma lka,

Mendelovits Lucia,

Menyász Mária,

Mészáros Olga Mirjam,

Meyer Alice,

Meyer Aranka,

Moskovits Edit,

Mózes Magda,

Müller Stefánia.

Nagy Ilona,

Náthán Erna,

Náthán Éva,

Neifeld Erzsébet,

Nemes Judit,

Neumann Judit,

Neuwirth Judit,

Nierenfeld Edit,
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Farkas Edith,

Farkas Elza,
/

Farkas Éva,

Farkas Erzsébet,

Farkas Ibolya,

Farkas Judith Szilvia,

Farkas Kára,

Farkas Lidia Zsuzsanna,

Farkas Márta,

Farkas Róza,

Farkas Sarolta,

Farkas Zsófia,

Farkas Zs. Lidia,

Farkas Zelma,

Feldinger Mirjam,
/

Felsner Éva,

Fenyvesi Judith,

Ferencz Lya,

Ferencz Vera Judith,

Finkelstein Alice,

Finkelstein Márta,

Finkler Éva,

Fischbein Judit,

Fischer Elenora,

Fischman Golda,

Fodor Judith,

Frankéi Rozália,

Frankovits Judith,

Fried Judith,

Fried Renée,

Friedman Ágnes,

Friedman-WeiI Hermin,

Friedmann A. Anna,

Friedmann Edith,

Friedmann Edith Lea,

Friedmann Emma,

Friedmann Judit,

Friedmann Lili,

Friedmann Mirjam,

Friedmann Szidónia,

Fritsch Éva,

Fritsoh Zsuzsánna,

Fruchter Julianna,

Fuchs Carmen,

Fuchs Katalin Alice,

Fuchs Daisy Magda,
/

Fülöp Ágnes,

Fülöp Klára,

Fülöp Renée,

Fürst Judit.

Ganz Margit,

Ganz Stella,

Geiger Livia,

Geist Ibolya,

Geist Magda,

Geler Ibolya,

Gersch Adél,

Gerson Antónia,

Gerson Judit,

Gerson Teréz,

Ginz Sarolta,

Glasner Judit,

Gleisner Sulamith,

Glesinger Magda,

Glesinger Zsuzsanna,

Gold Éva Carmen,

Goldberger Éva,

Goldner Anna,

Goldner Katalin,

Goldstein Angéla,

Goldstein Erna Katalin,

Goldstein Katalin,

Goldstein Ruth,

Göndör Ágota,

Grosz Judith,

Grosz Mártha,

Grosz Stefánia,

Grosz Veronika Julianna,

Grün Márta,

Grünfeld Edith,

Grünfeld Éva,

Grünfeld Klára,

Grünfeld Zelma,

Grünwald A. Noémi,

Grünwald Ágota,

Gubmann Éva,

Gurkovszky Alice.

Haasz Anna,

Hadi Zsuzsanna,

Háger Edit,

Hamburg Hanna,

Hamlet Ibolya,

Harnik Lilia,

Hecht Dóra,

Hegeds Ágnes,

Heilper Mária,

Heller Anny,

Helprin Julianna,

Heilprin Margit,

Herschkovics Lia,

Herskovits Klára

Herskovits Kára,

Herskovits Lea,
/

Herz Éva,

Hirsch Alice,

Hirsch Emilia,

Hirsch Erna,

Hirsch Judith,

Hirsch Lea,

Hirsch Lili,

Hirschhorn Edit,

HochteiI Éva,

Hönigsberg Vera,

Hoffmann Anna Mária,

Hoffmann Erika,

Hollönder Anna,

Holender Medy,

Hollender Lili,

Hollender Lucia.

Indig Edit,

Indig Judit,

Izrael Adrienné Judit,

Izrael Éva,

Izrael Judit,

Izsák Edith,

Izsák Hedvig,
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Süssmann Elemér,

Swartz Róbert,

Szósz János,

Székely Lószló,

Székely Pál,

Szinberger Sándor,

Szinetár János.

Tescher Oszkár,

Teszler Ede,

Trehaft, Tibor.

Vágó Béla,

Vass Péter,

Vértes György,

Vigdorovitz Imre.

Ábrahám Éva,

Ábraihám Ibolya,

Ábrahám Paula,

Ádler Éva,

Ádler Hedvig,

Albert Emília,

Albert Ilona,

Albert Magda,

Albert Noémi,

Andor Magda,

Apfel Margit,

Apter Edit,

Áron Erzsébet,
f

Auslönder Éva,

Auslönder Judit,

Áxelrád Ibolya,

Áxelrád Judit.

Balázs Márta,

Barock Ibolya,
/

Baumzweig Éva,

Baumzweig Judith,

Beck Erzsébet,

Beck Juliana,

Beck Mirjam,

Benedek Magda,

Wallerstein Tamás,

Wartemberg György,

Weimann Andor,

Weintraub Imre,

Weismann Gábor,

Weiss András,

Weiss Dávid,

Weiss Ern,

Weiss Frigyes,

Weiss Gábor

Weiss István,

Weiss Jen,

Weiss József,

Weiss Lipót,

Weiss Miklós,

*

Bér Edith,

Berger Judith,

Berger Katalin,

Berger Ráchel,

Bergfeld Ibolya,

Berkovits Éva,

Berkovits Mária

Magdolna,

Berkovits Márta,

Bernad Éva Mirjam,

Bernad Livia Lujza,

Bernát Aranka,

Bernáth Olga,

Bischitz Vera,

BIau Arianne,

BIau Edith,

BIau Éva,

BIau Katalin,

Blonder Helén,

Boskovits Gizella,

Braucher Edith,

Braun Judith,

Braun Karmella,

Braun Maria,

Brumberg Mirjam,

Brunner Eszter,

Weiss Róbert,

Weiss Sándor,

Weiszberger Andor,

Wertheimer Elemér,

Wertzberger Sándor,

Wiesel Miklós,

Wolf Miklós,

Wolf Róbert.

Zakariás György,

Zakariás Tibor,

Ziment Elemér,

Zimmerman Zoltán,

Zoltán Pál.

Brunner Judith,

Brunner Katalin,

Brunner Lea,

Brunner Marianna.

Csató Edit.

Dávid Judith,

Deutel Rozália,

Deutsch Edith,
/

Deutsch Éva,

Deutsch Klára,

Deutsch Rozália,

Dub Emília,

Duschinski Henrietta.

Eichner Ágnes,

Einhorn Olga,

Eisikovits Márta,

Éliás Ibolya,

Engel Aranka,

Erdei Mónika,

Erdélyi Lea,

Erds Éva,
/

Erzman Éva.

Farkas Anna,
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Noé Tibor,

Nussbaum Sándor

József,

Nuszbaum Egon,

Nuszbaum László

Miklós.

Ornstein Ervin,

Ornstein Róbert.

Pál György,

Polacsek Ern,

Pollók Andor,

Pollók Jen,

Pollók Jen,

Pollók Ottó,

Preisler Marcell,

Preisler Sándor.

Róbetz Mózes,

Rafael Henrik,

Rafael Hugó,

Rappaport Emil,

Rappaport Miklós,

Rechenstein Oszkár,

Réger Ottó,

Reicher Dávid,

Reinherz Tibor,

Reményi Artúr,

Reményi György,

Révész Róbert Pál,

Riesler Ferenc,

Riesler Gyula,

Rosenberg Lajos,

Rosenberg Ern,

Rosenberg László,

Rosenberg Tibor,

Rosenberger Richard,

Rosen Emil,

Rosen Jen,

Rosen Manó,

Rosenberg Bernót

János,

Rosenberg Tamás,

Rosenfeld Imre,

Rosenfeld Károly,

Rosenfeld Sándor,

Rosenkranc Imre,

Rosenkranz Sándor,

Rosenthal Ede,

Rosman Alfréd,

Rosmann Antal,

Rosner Pál,

Roth András,

Roth Ervin,

Roth Gyula,

Roth János,

Roth József, I.,

Roth József II.,

Roth Marcell Hers,

Roth Méndél Hers,

Roth Viktor,

Rothman Ervin,

Rotschild Alfréd,

Rozenfeld Imre,

Rozenfeld Sándor.

Salamon Antal,

Salamon Antal,

Salamon Dezs,

Salamon Emil,

Salamon Herbert,

Salamon József,

Salamon László,

Salamon Miklós,

Salamon Ottó,

Salamon Sándor,

Salamon Tibor,,

Sámson Arthur,

Sámson Elek,

Sámson László,

Schöchter Viktor,

Schöffer Emil,

Schapira Alfréd,

Schechter Arthur,

Schmidt Sándor,

Schmiedt Menyhért,

Schnittlönder Tibor,

Schönberger Emil,

Schönberger László,

Schönzweig György,

Schönzweig Tibor,

Schwartz Artúr,

Schwartz Miklós,

Seiler Ottó,

Semlyén András,

Semlyén Péter Tamás,

Sennensieb Péter

Tamás,

Silberger Tibor,

Simon József,

Simon Miklós,

Simon Péter,

Simon Tibor I.,

Simon Tibor II.,

Singer Béla,

Singer Ferenc,

Smajovits Béla,

Sonnenw'irth K. Sándor,

Sonnenwirth László

Henrik,

Sonnenwirth Pál,

Soreanu Raymond,

Spöter Béri,

Sparing Ervin,

Spitz Mór,

Stadler Ern,

Stahl Imre,

Stein Gyula,

Steinberger Norbert,

Steiner Pál,

Stern Alfréd,

Stern Ervin,

Stern János,

Stern János,

Stern Jen,

Stern Ottó,

Stern Pál,

Stetter Miklós,
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Kiselstein Andor,

Klein Alfréd,

Klein Emil,

Klein Ferenc,

Kiéin Howard Alfréd,

Klein Hugó,

Klein Jen,

Klein József,

Klein Lajos,

Klein Lázár,

Klein Miklós,

Klein Norbert,

Klein Vilmos,

Kleinberger Jen,

Knap István János,

Kohn Andor,

Kdhn Henrik

Kohn Henrik

Kohn Izsó,

Kohn József,

Kohn Károly Vladimír,

Kohn Zsigmond Ottó,

Koltai János,

Kornhauser Pál,

Krau Edgár,

Krémer Tamás,

Krémer Tamás Harold,

Kun Iván,

Kun László,

Kupferstein Endre.

Lakner Aladár,

Landesz Ottó

Landon Ottó,

Lánger Ottó,

Lax Ottó,

Lax Tibor József,

Léb Lajos,

Lebovits Fülöp Ede,

Lebovits Hari,

Lebovits Olivér,

Lebovits Tibor,

Léderer István Iván,

Léderer József,

Légmán Albert,

Lehr Izsák,

Leib Salamon,

Lesmann Ottó,

Leuchter Gábor,

Lévi Ferencz,

Lévi György,

Lévi Rudolf,

Lévi Tibor L,

Lévi Tibor II.,

Lichtenstein József,

Lieber Ottó,

Ligeti Fedor,

Lb Rajmond,

Löbl Jen,

Lobstein Ern,

Löb László,

Löb Zoltán,

Löbli Tamás,

Lörincz Alfréd,

Lvinger Sándor,

Lwinger Alfréd,

Lwinger Miklós,

London Arnold,

London Miklós,

Lukács János,

Lukács Péter,

Lu'sztig Gábor,

Lusztig Tibor,

Lusztig Zoltán.

Mandelbaum Miklós,

Mandula Andor,

Mandula Ervin,

Mandula György,

Mandula Hugó,

Mandula János,

Mandula Richárd

Zoltán,

Márk Emil,

Márk Sándor,

Márk Tibor,

Markovits Miklós,

Markovits Tibor,

Marmorstein Elemér,

Marmorstein Ern,

Marmorstein Ervin,

Marmorstein Imre,

Marosi Sándor,

Márton András,

Márton József,

Mátyás Tibor,

Maurer Ervin György,

Meisel Endre,

Meisner Ern,

Meister Ern,

Melchner Ferenc,
/ /

Mendel Ákos Áron,

Mendelovits Adám,

Mendelovits Simon,

Merling Nándor,

Mermelstein Sándor,

Mihály Hermann,

Mihályi Hermann

Dezs,

Mond Miklós,

Moskovits Péter,

Moskovits Tibor,

Mózes Endre I.,

Mózes Endre II.,

Mózes György,

Mózes Ottó,

Mózes Simon,

Nasch Mór,

Nasch Sámuel,

Neisz Dezs,

Neufeld Bernát,

Neumann Jen,

Neumann Leó,

Neumann Sándor,

Neumann Viktor,

Nierenfeld Ern,

Nierenfeld Ervin,

Noé László,
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Frenkel Gábor,

Frenkel Tibor,

Frieder András,

Friedmann Ábrahám,

Friedmann Ákos,

Friedmann Ern,

Friedmann Hermán,

Friedmann Mátyás,

Friedmann Miklós,

Fritsch János,

Fuchs Mózes,

Fülöp Lajos.

Gantz Jakab,

Geist Ágoston,

Geiszt Oktáv Livius,

Gelér Ern,

Gél lér Ern

Gellér Sándor,

Gersch Mózes,

Gidáli Pál,

Glantz András,

Glasner Ábrahám,

Glasner Imre,

Glasner Mózes,

Glück Tibor,

Görömbölyi Tibor,

Gold Romon,

Goldfarb Pál,

Goldfried Zoltán,

Goldman Arthur,

Goldsíein Alfonz,

Goldstein Ern,

Goldstein József,

Gombos István András,

Griffel Ben,

Gross Sándor,

Grossfeld Mózes,

Grosz Ervin,

Grosz György,

Grün Lázár,

Grün Sándor,

Grün Tibor,
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Grünbaum Oszkár,

Grünfeld Armand,

Grünwald Gábor,

Grünwald Miklós,

Grünzweig Ern.

Halpern Ozyasz,

Hamlet Mór,

Hegyes, i Andor,

Heilprin Hugó,

Heller György,

Hermán Hugó,

Hersch Mózes György,

Herskovits Ábrahám,

Herskovits Andor,

Herskovits Gusztáv,

Herskovits László,
/

Hersting Áron,

Hertz Arnold,

Hertz Róbert,

Hirsch Dezs,

Hirsch Ede,

Hirsch János,

Hirsch Jen,

Hirsch Jen,

Hirsch Kálmán,

Hirsch Ödön,

Hirsch Sándor,

Hönigsberg Péter,

Hoffmann Pál,

Hofmann Miklós,

Hollender Vilmos,

Horváth Ottó.

Incze Béla,

Incze Endre,

Izrael Ervin,

Izrael Olivér,

Izrael Róbert,

Izrael Tibor,

Izsák Andor,

Izsák Arnold,

Izsák Ern,

Izsák Illés,

Izsák József.

Jakab Ervin,

Jakab Gyula,

Jakab József L,

Jakab József II.,

Jakab Károly,

Jakab Lajos,

Jakab Ottó,

Jakab Péter,

Jakab Salamon Ottó,

Jakobi András,

Jakobovits Sándor,

Janovits Artúr,

Janovits Tamás,

Janovitz Endre,

Jeremiás József,

Jónás Tibor,

József Izsák,

József Mátyás.

Káhán H. Emánuel,

Káhán József,

Káhán Tibor,

Kallus Arisztid,

Kardos Ferenc,

Kari Miklós,

Kassovitz Iván,

Kassovitz Ottó Marcel,

Róbert,

Katz Alfréd,

Katz Ede,

Katz Eduard,

Katz Róbert,

Katz Sándor,

Katz Tibor,

Kaufmann Oszkár,

Keller Miklós Péter,

Kepes Miklós,

Kepes Raoul,

Kertész Endre,

Keszler Kónya,
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(hittan, héber) ; Weisz Lenke (mennyiségtan, term.-tan, vegy-

tan) ;
Wiesel Matild (latin, görög)

;
Zuckermann Dezsné —

Weisz Kornélia (ének, testnevelés).

A KOLOZSVÁRI ZSIDÓ GIMNÁZIUM 1940/41-1943/44

ÉVEKBEN BEIRATKOZOTT TANULÓINAK NÉVSORA:

Ábrahám Adolf,

Ábrahám Andor,

Ábrahám Jakab,

Ábrahám Sándor,

Ádler Frigyes Lajos,

Ádler Ottó,

Albert Erwin,

Albert Tibor,

Altmann József,

Auslander Sándor.

Bacher Lázsló,

Bacher Vilmos

Balázs Gábor,

Balkányi Péter,

Bar Vilmos

Barta Gábor,

Baruch Tibor,

Baumzweig Andor,

Baumzweig András,

Becher Ádám,

Benedek János,

Berger János,

Berger Miklós,

Berger Tibor,

Bergfeld György,

Bergteld Hermán,

Berkovits Alfréd,

Berkovits Erwin,

Berkovits Jeremiás,

Berkovits Károly,

Berman László, Harri,

Bernát Gusztáv, Hugó

Bernáth György, János,

Bernstein Janó,

Bierman Ottó,

Bischitz György,

Blatt Egon,

Blatt Róbert,

Blatt Tibor,

BIau Gábor,

BIau Ottó,

Biondér József,

Blumenthal Dávid,

Boros Bárdos Arthur,

Braun Ern,

Brecher Eisig,

Brecher Salamon,

Brody Gábor,

Brüller Richárd,

Burger Imre.

Charap András,

Charap Morcéi,

Csengeri Márton,

Czibener Ervin, Tibor,

Czikorié Ern,

Czitrom Gábor,

Czitrom György,

Czitrom János,

Czukor László,

Danski Salil,

Dászkól Oszkár,

Dászkál Sándor,

Dávid Imre,

Dávidovits József Eisik,

Dénes György,

Deutsch László,

Deutsch Pál.

Éger Ignác,
f

Eger Miklós,

Eichner György,

Eidinger Alfréd,

Eidinger Mihály,

Elek Adolf,

Éliás Andor,

Éliás Jakab,

Engel Pál.

Fáik Ottó,

Falus Péter,

Farkas Emil,

Farkas Ferenc Béla,

Farkas Gábor,

Farkas Imre,

Farkas Márton,

Farkas Pál,

Farkas Sándor,

Farkas Vilmos,

Feiner Sándor Gábor,

Fesztinger Jen,

Feuerstein Imre,

Feuerstein Tibor,

Finkler Tamás Péter,

Fischer Elek,

Fischer Ern,

Fischer István,

Fischmann Leó Lázár,

Flammer Jen
Florenthál Sándor,

Forgács Péter,

Frankéi Dávid,

Frankéi Josua,

Frankéi Sándor,
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Fuchs Norbert állott. Az iskola — tanulók hiányában — csupán

egy évig mködött.

1948-ban pedig a többi iskolák is megszntek létezni a ro-

mán hatóságok rendelete folytán. — Tanárok — tanítványok

szétszéledtek és a zsidó iskolák épületeiben állami iskolák he-

lyezkedtek el.

A KOLOZSVÁRI ZSIDÓ FIÚ ÉS LEÁNYGIMNÁZIUM TÁ-
NÁRI TESTÜLETÉ ÁZ 1942-43-ÁS ISKOLAI ÉVBEN

:

Antal Márk, igazgató (mennyiségtan, természettan) ;
Dr.

Goitein György, igazgató h. (magyar, német) ; Rosenfeld Ármin-

né — Winkler Janka, helyettes igazgató (magyar, tört., német,

torna, héber) ; Dr. Bach Endre (német, francia) ; Blum Bernát-

né— Liebermann Sára (francia, történelem)
;
Bráver Samu (né-

met, angol, társadalomtudomány) ; Dr. Bródi Andorné — Dr.

Krausz Bella (egészségtan) ; Dr. Farkas Lászlóné — Dr. Bánki

Magda (vegytan, természettan, filozófia, testnev.) ; Ferdinánd

Sámuelné — Brecher Magdolna (angol, román) ; Fischer Vilmos

(ének) ; Fischhof E. Imréné — Steiner Anna (kézimunka, test-

nevelés) ; Dr. Fried Dezs (hittan, héber) ; Gábor Béla (rajz,

testnevelés)
; Dr. Gönczi Magdolna (magyar, történelem, latin)

;

Dr. Gráf András (latin, történelem, görög) ; Grosz Andor (term.-

tan, vegytan, mennyiségtan)
; Gyémánt János (testnevelés)

;

Ilirsch András (történelem, földrajz)
; Dr. Hirsch Gáborné —

Dr. Auslánder Ágnes (egészségtan) ; Hirsch Hermann (hittan,

héber) ; Klein Eliahu (hittan, héber)
; Klein Tivadarné — Sohr

Anna (mennyiségtan, természettan) ; Dr. Knöpfler László (ma-

gyar, francia, német) ; Landó Jen (latin, filozófia, pedagógia,

jog) ; Lax A. Salvator (magyar, német) ; Lázár Dezs (mennyi-

ségtan, természettan) ; Löbl József (mennyiségtan, ábr. geomet-

ria) ; Dr. Marton Ernné — Deutsch Gizella (francia, angol,

történelem, földrajz)
; Ornstein Sándor (történelem, földrajz)

;

öhlmacher Andorné — Hellmann Magda (francia, német) ; Dr.

Reiter Artúr (egészségtan) ; Róbert Endre (természetrajz)

;

Semlyén Károlyné — Gergely Katalin (francia, magyar) ; Dr.

Steiner Lenke (magyar, német) ; Dr. Szabó Györgyné — Mar-

kovics Vilma (természetrajz, földrajz) ; Wald Bella (francia,

német) ; Dr. Weinberger Mózes Az iskola vallási ffelügyelje.
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És ott veszett el Kolozsvár zsidó ifjúságának kilencvenöt

százaléka köztük a gimnázium mintegy kilencszáz tanulója.

III. 1945-1948

Az iskola harmadik korszaka rövid élet volt. A második

világháború befejeztével kevesen tértek vissza Kolozsvárra.

Gyermekek iskolakorban alig. Mégis szükség mutatkozott az e-

lemi- és középiskolák megnyitására, mert Kolozsvárra számos

zsidó család költözködött be Erdély déli részébl, mely Romániá-

hoz tartozott annak eltte. 1945-ben elemi iskola nyilt meg az

Eötvös-uccai épületben. Tanárok voltak: Schwartz Zsigmond

(ma Givat-Olgan, Israelben) és Bihari Árpád igazgató.

A középiskola 1946. áprilisában indult újból el Braver Samu
(1946-1947), Nichtburg Erzsébet (1947-1948) és Fuchs Norbert

(Givat Smuel) igazgatásával. Tanárok: Lax A. Salvator (ma
Beer Sheván), Dr. Orenstein Sándor, Gábor Béla (Budapest),

Wiesel Matild (Cluj), Zuckermandel Kornélia, Fischof-Steiner

Channa, Dr. Ausslánder Ágnes, akik mindannyian az iskola ré-

gi tantestületéhez tartoztak. A tanári kar többi tagjai: Bender

Viktor, Ditrói Ervin (Cluj), Dr. Weisz Tibor (Cluj), Richter

Alfréd, Kaufmann Lajos (Timisoara), Schnheim János (Tel-

Aviv), Sch’wartz Zsigmond (Givat Olga), Meister Ern (Toron-

to), Dr. Saphir Miklós (Mexico), Rosner Ferenc, Hofmann Áb-

lahám, Dr. Vágó Béla (Haifa), Hevesi Éva, Wininger Klára,

Jakab Mirjam, Neufeld Ági, Fuchs Ági, Ferenczi Noémi és Kál-

mán Ilona. Az iskola titkárai : Lax Tibor és Lax Ottó voltak.

Az iskola a nehéz adottságok ellenére (nem megfelel épü-

let, hiányos iskolai felszerelés) is komoly eredményeket ért el.

Felújították a szombat déleltti ifjúsági istentiszteleteket. A tan-

tárgyak között ott szerepelt a héber nyelv is. Az iskola tantes-

tületétl azonban megkövetelték, hogy a nevelés a kommunista a-

lapelveknek megfelelen történjék.

Az iskola élén többtagú kuratórium állt Erds László elnök-

sége alatt. Tagjai voltak: Weisz (Dóri) Ignátz (Tel-Aviv), Me-

yer Kálmán, Léb Albert, Weinstein Simon, Teszler Jirmijahu,

Lax A. Salvator.

1947-ben ipari középiskola nyilt meg a neolog hitközség is-

kolaépületében, a Joint pénzbeli támogatásával. Az iskola élén
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lommal foglalkoztak. Az önképzkörök keretén belül mködött:

latin—nyelvi, történelmi, természettudományi és zenei kör.

Külön sportkör, Komjádi Béla névvel, gondoskodott a tanuló

ifjúság különféle sportágakban való fizikai edzésével. Sportkap-

csolatot teremtettek a város iskolánkivüli zsidó ifjúságával, zsi-

dó fiskolásokkal, az iskola volt növendékeivel.

E sportkör, valamint a fotókör vezet tanára: Gábor Béla

volt.

Az iskola tanárai eredményes irodalmi munkásságot fejtet-

tek ki a város zsidó-kulturális életében. Dolgozataikkal pedig

gazdagitották nem-egy irodalmi folyóirat oldalait. Az iskola ki-

adta Dr. Éried Dezs és Gábor Béla tanárok szerkesztésében a

'‘Zsidó Diáknaptár''-t, mely nagy sikerre tett szert más váro-

sokban él zsidó diákok között is.

A napról-napra mind nehezebbé vált gazdasági helyzet érez-

tette hatását az iskola tanulói között is. Az iskola külön gondot

fordított a tanulók megsegítésére, amikor ruha-, élelmiszer- és

gyógyszersegélyben részesítette ket.

Többszáz tankönyvet osztott ki az arra rászoruló diákok kö-

zött. A tanulók a legjobb eredményeket érték el a nem épen is-

kolának megfelel épületekben. 1944. szeptemberében négy hét

leforgása alatt kellett tet alá hozni két nyolcosztályos gimná-

ziumot. A zsidók gazdasági helyzete pedig egyre romlott a meg-
jelen “Zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozá-

sáról szóló'’ törvények következtében. 1942-ben súlyos csapás ér-

te a zsidó nevelést, Antal Márk halálával. Utóda az igazgatói

székben Dr. Bach Endre volt.

A kötelez munkaszolgálat is megnehezitette az iskola ren-

des menetét, mert a tantestület nem egy tagját vitték el az or-

szág határain kivüli területekre, ahonnan — sajnos — legna-

gyobb részük nem is tért vissza. Ott veszitették el életüket: Dr.

Gráf András, Grosz Andor, Lázár Dezs.

Auschw'itzban halt mártírhalált: Rosenfeld Árminné —
Winkler Janka, a leánygimnázium helyettes igazgatónje, Blum

Bernátné — Liebermann Sára, Dr. Bródi Andorné — Dr. Krausz

Bella (az iskola orvosnje), Ferdinánd Sámuelné — Brecher

Magdolna, Dr. Gönczi Magda, Klein Tivadarné — Sohr Anna,

Dr. Reiter Artúr (iskolaorvos), Semlyén Károlyné — Gergely

Katalin, Steiner Lenke, Wald Bella, Weisz Lenke.
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szép nap ez, — mondotta— araikor zsidó tanár és zsidó gyermek
találkozik egy zsidó célokat szolgáló intézetben.

Antal Márk igazgató (aki ez alkalommal a III. oszt. vasko-

ronarend kardokkal diszitett érdemredjét viselte) meleg szere-

tettel szólt az egybegyltekhez. Különösen a tanuló ifjúsághoz,

akiknek nevelését szeret gonddal fogja végezni. “Nem ismerek

rossz gyermeket” mondta beszédében, mindenkinek meg van a

hajlama vagy a képessége valamire ami szép és jó. Az iskola ott

fog állani minden egyes gyermek mellett, hogy a tanulás, a neve-

ldés mostani körülmények között különösen nehéz munkájában

segítségére legyen.

De ez az iskola bármennyire is új legyen, folytatódása an-

nak az évek eltt megsznt zsidó tanintézetnek, mely Kolozsvá-

ron mködött. Szellemében ez is zsidó lesz és egyben ápolni fogja

a hazafiasság mély és szép érzelmét.

Az összes jelenlévk állva és sokan könnyezve hallgatták vé-

gig ezután megindult emlékbeszédét a “Tarbut” zsidó iskola el-

hunyt irányítóiról: Glasner Móséról, a nagy papról. Majd köszö-

netét mondott mindazoknak, akik az iskola megalakítása körül

buzgólkodtak fleg dr. Weinberger Mózes frabbinak, kinek je-

lents érdemei vannak az iskola létrejötte körül. Majd megem-

lékezett dr. Kohányi Menyhért és Katz Róza tanárokról, akik a

Tarbut régi életében oly jelents szerepet töltöttek be.

A két középiskola négy esztendn át (1940-1944) folytatta

eredményekben gazdag munkásságát. 1944. április havában még
érettségi vizsgálatok is folytak benne, sárgacsillagot visel ta-

nárok és diákok részvételével. E négy év alatt az iskola különös

gondot fordított a tanulók pozitív zsidó nevelésére. A tantervben

a Biblia, zsidó történelem, héber nyelv tanítására heti 6-8 órát

fordítottak, azonkívül mködött a “Chajim N. Bialik” Kör a fiu-

és a “Beruria” Kör a leánytanulók számára. E körök program-

ját is úgy állították össze, Dr. Éried Dezs irányítása alatt, hogy

a tanulók zsidó tudása ersödjék meg. Külön Chug Ivri mködött,

a tanulók héber nyelv tökéletesebb elsajátítása érdekében.

Az iskola összes növendékei hétköznap az iskolában, szom-

batonként pedig a tantestülettel együtt résztvettek ifjúsági is-

tentiszteleten mind az orth. mind pedig a neológ ftemplomban.

A “Goldziher” és “Kármán” önképzkörben modern iroda-
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but-iskolák volt vezetjét és megbízta a két iskola vezetésével;

R. Winkler Jankát pedig — a Tarbut leánygimnázium volt igaz-

gatónjét — megválasztotta az új leánygimnázium helyettes i-

gazgatójául. A tanári állásokra kiirt rövid lejáratú pályázatra

201 zsidó tanár küldötte be kérvényét! Nehéz kötelesség hárult

a Kuratóriumra, hogy a sok kiválóan képzett tanár közül kivá-

lassza azokat, akikre nehéz idkben gyermekei sorsát : nevelését

és tanítását bízza és akik alkalmasak az erdélyi zsidóság sajátos

szellemében azt el is végezni.

Alig néhány hetes elkészület után, a kolozsvári fiú- és

leánygimnázium eljutott a megnyitás szép ünnepélyéhez.

1940. nov. 3-án d. e. 11 órakor zsúfolásig megtelt a kongresz-

szusi hitközség nagytemploma, szülkkel, gyermekekkel, az is-

kolai felügyelbizottság (kuratórium) tagjaival, valamint a zsi-

dó ifjúság sorsa iránt szeretetteljes gonddal érdekld zsidó fér-

fiakkal és nkkel.

A templomi énekkar a Himnuszt énekelte el, majd hálaadó

zsoltárok recitálása után dr. Weinberger Mózes frabbi lépett

fel a szószékre és méltatta az uj zsidó tanintézet megalakulásá-

nak jelentségét.

1940. november 10.-én, vasárnap d. e. 11 órakor a Szamos-

utcai intézet tornatermét zsúfolásig megtöltötték az iskola meg-

nyitására gyülekez tanulók, tanárok, valamint a Kuratórium

tagjai.

Az emelvényen: Dr. Weinberger Mózes frabbi, Dr. Fischer

József, a kolozsvári kongresszusi hitközség, valamint a Kolozs-

vári Zsidó Középiskolák Kuratóriuma elnöke, Antal Márk a volt

•‘Tarbut’" középiskolák figazgatója, gimnáziumi igazgató. He-

ves Vilmos mérnök, Klein Gyula fmérnök, nyug. Máv ffelü-

gyel, Salamon Jakab kuratóriumi alelnökök, Lb Béla, Boschán

Géza, valamint más kuratóriumi tagok foglaltak helyet.

Dr. Fischer József elnök mélyen meghatva emelkedett szó-

lásra. Vázolta azokat a körülményeket, amelyek az iskola létre-

jöttét meghatározták. Az iskola céljának felvázolása során meleg

felhívást intézett az egybegyült tanulókhoz, valamint a tanári

testülethez, melyben arra kérte ket, hogy hazafias szellem és

valláserkölcsi alapon álló iskola kialakításán fáradozzanak.

Dr. Weinberger Mózes frabbi Istennek adott hálát azért,

hogy az iskolák megnyitásának napja elkövetkezett. Különösen
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A további rendeletekkel a román kormányzat az állandó bi-

zonytalanság érzését váltotta ki az iskolafenntartó kuratórium-

ból, a tanári testületekbl, a szülkbl és tanulókból és egyetlen

kiútnak a teljes behódolást hagyta nyitva úgyannyira, hogy a-

mikor 1927 nyarán az “irredenta” iskolákat megszüntette, szin-

te mindenki megkönnyebülten lélegzett fel : megszabadultunk a

gyötrésektl és különböz, de mindig nagy vizsgadijak és egyéb

költségek fedezésétl.

1927-tl 1940-ig a középiskolák szüneteltek.

II. 1940-1944.

Közvetlen a bécsi döntés után Dr. Weinberger Mózes frab-

bi kezdeményezésére tanácskozásra gyltek össze a kolozsvári

aut. orth. és kongresszusi izr. hitközségek képviseli, hogy meg-

beszéljék az 1927-ben megszüntetett zsidó középiskolák újjáé-

lesztésének ügyét. A honvédség bevonulása után elször dr. Mol-

nár Andor min. tanácsos, majd 1940 okt. 8-án a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter dr. Hóman Bálint fogadta a két hitközség

küldöttségét. A kihallgatáson dr. Weinberger Mózes, a kongr.

izr. hitközség frabbija, dr. Fischer József, a kongr. izr. hitköz-

ség elnöke, Klein Gyula ny. fmérnök, a kongr. izr. hitközség és

Salamon Jakab nagykeresked, az aut. orth. hitközség iskolaszé-

keinek elnökei, valamint Antal Márk igazgató jelentek meg. A
miniszter a frabbi kérésére, valamint a küldöttség tagjainak

felvilágosításai után szóbeli engedélyt adott nyilvános jogú I-

VIII. osztályú külön fiú- és külön leánygimnázium nyitására. A
bizottság kifejtette, hogy a kolozsvári zsidó középiskolák hivatva

vannak, hogy a jelenlegi Erdély egész zsidó fiatalságának tanu-

lási lehetségét kielégítsék, éppen ezért megengedte, hogy a szük-

séghez mérten az alsó osztályok (I-IV) párhuzamosan kibvíthe-

tk legyenek. Egyben kilátásba helyezte, hogy módot ad majd
az ipari tagozatok (fiú- és leány) felállítására.

Az aut. orth. és kongr. izr. hitközségek egyenl számban ki-

küldött tagjaiból megalakult közös szerv: a Kolozsvári Zsidó Kö-

zépiskolák Kuratóriuma, azonnal hozzáfogott az iskolák megszer-

vezéséhez. A Vallás és Közoktatásügyi Miniszterhez benyújtott

Írásbeli kérvényekben az aut. orth. izr. hitközség leánygimná-

ziumra kért és kapott engedélyt.

A Kuratórium ezután újra meghívta Antal Márkot, a Tar-
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I. 1920-1927.

1920 július 30-án a román közoktatásügyi minisztérium a

kolozsvári aut. orth. izr. hitközségnek 19682—1920. sz a. fiúgim-

názium és a kolozsvári kongresszusi izr. hitközségnek 24859

—

1920. sz. a. leánygimnázium nyitására adott engedélyt.

A két hitközség közös szerve a “Tarbut (kultúra) Zsidó Is-

kolaegyesület”, amelynek vezetsége alkotta a két középiskola

“kuratóriumát”. A kuratórium felerészt az aut. orth. hitközség

és felerészt a kongresszusi izr. hitközség tagjaiból tevdött ösz-

sze.

Mindkét iskola fels tagozatának idvel ipariskolává kellett

volna átalakulnia, hogy teljes mértékben szolgálhassák azokat

az elképzeléseket, amiket a zsidóság ezekhez az iskolákhoz fzött.

Az iskolák fbb célkitzései a következk voltak:

a) Az anyanyelv és kultúrájának ápolása, b) a gyermekek

lelkének zsidó tartalommal való átitatása, c) társadalmi együtt-

érzés és áldozatkészség; vallásosság, mint az erkölcsi nevelés a-

lapjai, d) a termel pályákra való irányítás.

A román kormány célja viszont az volt, hogy ezeken az is-

kolákon keresztül az erdélyi zsidóságot megfossza anyanyelvé-

tl, kultúrájától és teljesen elszakítsa a magyarságtól. A román

tanügyi hatóságok éppen ezért eleinte támogatták iskoláinkat,

eltekintettek bizonyos hiányoktól, de amint azt tapasztalták,

hogy az elnemzetlenítés munkája sikertelen marad, mindinkább

fokozódó akadályokat állítottak az iskolák nevel-tanitó munká-

ja útjába. Kifogásolták az épület, a felszerelés fogyatékos voltát,

a tantestület tagjainak képesítését, állampolgárságát, a román
nyelvben tanúsított elmenetelét, stb.

Az iskolák 1920 szeptember 6-án nyíltak meg és már 1920

szept. 9-én, tehát a tanítás megkezdése után három nappal,

24859—1920. sz. a. rendelet elírta, hogy a magyar nyelv csak

“kisegít nyelv” lehet, mig az u. n. “nemzeti tárgyakat” kizáró-

lag románul szabad eladni.

Az 1923. júl. 25-én kelt 76501—1923. rendelet már határo-

zottan megkövetelte, hogy az iskola tannyelve még akkor is csak

a román lehet, ha az iskola le is mondana nyilvánossági jogáról

!
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evang. —, unit. —
, gör. kel. 1 férfi, összesen: 2; 1927 évben: r.

kath. 1 férfi, ref. —, evang. —, unit. —, gör. kel. —, összesen:

1 ; 1928 évben : r. kath. 1 férfi, ref. 1 n, evang. —
,
unit. —

,
gör.

kel. —

,

összesen :2; 1929 évben: r. kath. —
,
ref. 1 férfi, evang.

—, unit. —
,
gör. kel. 1 n, összesen: 2; 1930 évben: r. kath. —

,

ref. 1 férfi, evang. —, unit. —
,
gör. kel. 1 n, összesen : 2 ; 1931

1932 1933 évben: nem volt áttérés; 1934 évben: r. kath. —
, ref.

—
, evang. 1 n, unit. —, gör. kel. —, összesen: 1; 1935 évben:

r. kath. 1 férfi, ref. —, evang. —, unit. —, gör. kel. —
, összesen

:

1; 1936 évben; r. kath. 1 n, ref. 3 n, evang. —
,
unit. —

, gör.

kel. —, összesen : 4 ; 1937 évben : r. kath. 1 n, ref. 1 férfi, evang.

—, unit. —
, gör. kel. —, összesen: 2.

1919-1937 években: összesen: r. kath 15, ref. 10, evang. 3, unit.

1, gör. kel. 5, = 34.

Ezek szerint kitérés folytán veszteségünk az 1901-1937-es

években: 152 (neolog) +77 (orthodox) = 229 lélek

Visszatérésbl 7 ”

Áttérésbl 34 ”

Veszteségünk: 188 lélek

A zsidó vallásra áttértek között: 21 n és 13 férfi volt, a

visszatérteknél pedig: 7 férfi.

* Megjelent a Raport Lunar (Hitközségi ÉrtesitS), Cluj, 1938. Nov. (III. Év-

folyam), No. 1, 97-99; 113-115. IV. Évf. No. 1-2, 4-6; No. 3-4, 20-24 számaiban.
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felekezetnélküli —

,

Összesen : 6 ; 1927 évben : r. kath. 1, ref . 7,

evang. —, unit. —, gör. kath. —
,
felekezetnélküli 1, Összesen : 9

;

1928-1929-1930-as években: kitérés nem volt; 1931 évben:

r. kath. —, ref. —

,

evang. —, unit. —, gör. kath. —, felekezet-

nélküli 3, összesen : 3 ; 1932. 1933-as években kitérés nem volt

;

1934 évben: r. kath. —,
ref. —, evang. —, unit. 4, gör. kath. 1,

felekezetnélküli —

,

összesen: 5; 1935 évben: kitérés nem volt;

1936 évben: r. kath. —, ref. 3, evang. —, unit. 2 , gör. kath. —

,

felekezetnélküli —
,
összesen: 5; 1937 évben: kitérés nem volt.

1912-1937. Összesen: r. kath. 40, ref, 27, evang. 7, unit. 9, gör.

kath. 4, felekezetnélküli 15. Összesen: 102.

E kimutatás szerint 1901-tl 1937-ig összesen 152 zsidó ki-

térése (50+102) jegyeztetett be a neolog hitközség rabbihivata-

lánál. Az orth. hitközségnél pedig az

1933, évben: 15; 1934. évben: 16; 1935. évben: 13; 1936.

évben: 13; 1937. évben: 20. összesen: 77.

Visszatérések

:

Évszám

:

róm. kath. ref. evang. lélek

1920 1 — — 1

1922 — — 1 1

1923 1 — 1 2

1925 — 1 — 1

1930 1 — — 1

1931 — 1 — 1

Összesen

:

3 2 2 7

A zsidó hitre áttértek:

1919 évben : róm. kath. 1 n, ref. —, evang. 1 n, unit, —
,
gör.

kel. —, összesen :2; 1920 évben: r. kath. 1 férfi, ref. —,
evang.

—, unit. —, gör. kel. —
,
összesen: 1; 1921 évben: r. kath, —

,

ref. —
,
evang, 1 n, unit. —

, gör. kel. —, összesen : 1 ;
1922 év-

ben : r. kath. 1 n, ref. —, evang. —, unit. —, gör, kel. —, ösz-

szesen: 1; 1923 évben: r. kath, (2 n+férfi), ref. 2 n, evang.

—, unit. —
,
gör. kel. 1 férfi, összesen: 6; 1924 évben: r. kath.

(2 n+férfi), ref, —, evang. —,
unit. —

, gör. kel. 1 férfi, ösz-

szesen: 4; 1925 évben: r. kath. —, ref. 1 n, evang. —
,
unit. 1

férfi, gör. kel.—
,
összesen : 2 ; 1926 évben : r. kath. 1 n, ref. —

,
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Évszám

:

férfi

:

n •
• gyermek

:

Összesen

:

1

1

1934 ”
63 (11) 53 (8) 22 (-) 138 (19) = 157

1935 ”
55 ( 9) 66 (6) 29 (3) 150 (18) = 168

1936 ” 50 ( 5) 64 (6) 32 (-) 146 (11) = 157

1937 ” 67 ( 4) 59 (9) 18 (4) 144 (17) = 161

Összesen: 955(126) 885(92) 622(22) 2462(240) = 2702

Kitérések

:

A kitéréseknél csak az izr. hitközség jegyzkönyvében be-

jegyzett adatokat közöljük, az orth. hitközségnél történtekrl

csupán 1933-tól van egy-két adatunk.

Az els kitérés bejegyzése 1901-ben esett meg. Az 1901-

1912-es években 41 bejelentés történt, összesen 50 lélek hagyta

el Izrael hitét: 32 férfi és 18 n.

Római katholikus lett: 29; Református 5; Evangélikus 5;

Unitárius 3; Felekezet nélküli 8. összesen: 50.

1912 évben : r. kath. 11, ref. —

,

evang. —, unit. —, gör. kath.—

,

íelekezetnélküli —, összesen: 11; 1913 évben: r. kath. 2, ref. 1,

evang. —
,
unit. —

, gör. kath. —, felekezetnélküli 1, összesen:

4; 1914 évben: r. kath. 2, ref. —

,

evang. 1, unit. —, gör. kath.

—
, felekezetnélküli 1, összesen : 4 ; 1915 évben : r. kath. 1, ref. 2,

evang.—, unit.—, gör kath. —, felekezetnélküli —,
Összesen : 3

;

1916 évben: r. kath. 2, ref. 1, evang. —, unit. —, gör. kath. —

,

felekezetnélküli 2, összesen: 5; 1917 évben: r. kath. 2, ref. —

,

evang.—
, unit.—, gör. kath. —,

felekezetnélküli—,
Összesen : 2

;

1918 évben : r. kath. 1, ref. —, evang. —, unit. —, gör. kath. —

,

felekezetnélküli —, összesen: 1; 1919 évben: r. kath. 5, ref. 4,

evang.—,
unit. 1, gör. kath.—, felekezetnélküli—, összesen: 10;

1920 évben: r. kath. 5, ref. 6, evang. 1, unit. —, gör. kath. 1, fe-

lekezetnélküli 5, összesen: 18; 1921 évben: r. kath. 2, ref. 1,

evang. —
,
unit. —

, gör. kath. —, felekezetnélküli —, összesen:

3; 1922 évben: r. kath. 2, ref. 1, evang. —, unit. —, gör. kath.

—
,
felekezetnélküli —, összesen: 3; 1923 évben: r. kath. 1, ref.

—
, evang. 1, unit. —, gör kath. —,

felekezetnélküli —
, összesen

:

2; 1924 évben: r. kath. —, ref. —,
evang. —, unit. 2, gör. kath.

—, felekezetnélküli 1, összesen : 8 ; 1925 évben : r. kath. —, ref.

—, evang. 4, unit. —
,
gör. kath. —, felekezetnélküli 1, Összesen

:

5 ; 1926 évben : r. kath. 3, ref. 1, evang. —, unit. —

,

gör. kath. 2,
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Tehát az 1934, évben kötött 324 házasság közül 34 volt ve-

gyes házasság.

Az 1935-ös évben 17 zsidó n ment feleségül nemzsidóhoz

és 17 zsidó férfi vett el nemzsidó nt:

3 román, 13 magyar és 1 német férfi vett el zsidó nt.

4 román, 12 magyar és 1 német n ment feleségül zsidóhoz.

Az 1935-ös évben szintén 34 esetben volt vegyesházasság.

Az 1936-os évben 321 házasságkötés közül 21 volt vegyes-

házasság :

4 román, 1 magyar és 1 német vett el zsidó nt,

14 magyar és 1 német n ment feleségül zsidóhoz,

E három évben tehát összesen 80 vegyesházasság volt,

mely a házasságkötések 8-9%-a.

Az 1934-36-os években a vegyesházasságokat leszámítva 455

pár kötött polgári házasságot és ezek közül csupán 320 pár ré-

szesült egyházi esküvben is, mig 135 pár vagy másutt esküdött

meg, vagy talán teljesen el is maradt a “Chupa vekidusin”.

Elhalálozási statisztika

:

A számok az orth. hitközségben, mig a zárójelben lévk a

kolozsvári izraelita hitközségben történt elhalálozásokat mutat-

ják:

Évszám

:

férfi

:

n: gyermek

:

Összesen

:

1919 évben 28 ( 5) 31 (4) 24 (1) 83 (10) = 93

1920 9f
37 ( 5) 59 (4) 32 (2) 128 (11) = 139

1921 99
37 ( 6) 33 (6) 44 (3) 114 (15) = 129

1922 99
41 ( 5) 38 (3) 47 (—

)

126 ( 8) = 134

1923 99
38 ( 8) 35 (5) 42 (2) 115 (15) = 130

1924 99
51 ( 2) 41 (3) 44 (—

)

136 ( 5) = 141

1925 99
42 ( 4) 23 (3) 28 (1) 93 ( 8) = 101

1926 99 42 ( 7) 43 (3) 48 (1) 133 (11) = 144

1927 99
50 (10) 44 (3) 28 (1) 122 (14) = 136

1028 99

77 ( 3) 45 (8) 29 (1) 151 (12) = 163

1929 99
57 (14) 34 (5) 32 (2) 123 (21) = 144

1930 99

44 ( 6) 44 (2) 36 (1) 124 ( 9) = 133

1931 99
40 ( 5) 52 (3) 32 (—

)

124 ( 8) = 132

1932 99
70 ( 5) 62 (3) 27 (-) 159 ( 8) = 167

1933
99

66 (12) 59 (8) 28 (—

)

153 (20) = 173
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%-ban

:

román magyar zsidó német

1929 22.4 20.6 9.0 —
1930 21.0 21.9 8.1 —
1931 16.9 18.7 9.6 —
1932 20.8 21.6 10.5 —
1933 16.2 21.0 8.9 —
1934 18.0 22.2 13.1 —
1935 15.4 17.1 6.8 —
1936 12.9 20.3 8.3 -

Eszerint a zsidó törvénytelen gyermekek száma 1919-tl

1936-ig terjed idben: 389. E nagy szám magyarázata abban

rejlik, hogy Kolozsvárt klinikák, ni kórházak és menhelyek m-
ködtek, Így az ország más helyeirl is idesiettek emberek, mert

gyermekeiket könnyebben tudták elhelyezni. Mindenesetre a töb-

bi ittlakó nemzetiségekhez hasonlítva arányszámunk “kedvez”

volt.

Házasságkötések

:

1934. évben: 657 román, 901 magyar, 324 zsidó, 46 német, 4 más
nemzetiség, összesen: 1932; 1935. évben: 665 román, 955 ma-

gyar, 354 zsidó, 50 német, 28 más n. összesen : 2052 ; 1936. évben

:

679 román, 1003 magyar, 321 zsidó, 61 német, 20 más n. össze-

sen: 2084.

%-ban kifejezve:

1934. évben: 18.2 román, 17.9 magyar, 23.7 zsidó; 1935. évben:

18.2 román, 19.0 magyar, 25.8 zsidó; 1936. évben: 18.5 román,

19.9 magyar, 23.4 zsidó.

Zsidó egyházi esküvk: 1934-ben 96; 1935-ben 107 és 1936-

ban 117.

A házasságok statisztikájában csupán az 1934-36-os adato-

kat közöljük. Zsidók, számukhoz viszonyítva vezettek a házas-

ságkötések terén. A zsidó fiatalság igyekezett otthont alapítani

és családi életet folytatni.

Vegyes házasságok az 1934-es évben: 23 zsidó n ment fe-

leségül nem-zsidóhoz és 11 zsidó férfi vett el nem-zsidó nt;

2 román, 11 magyar és 10 német férfi vett el zsidó nt és

8 magyar és 3 német n ment feleségül zsidóhoz.
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E táblázatban szerepl össz-bejegyzés alig éri el a városi

anyakönyvi hivatal által megadott akárcsak egy évnek is szüle-

tési bejegyzését, ha az összehasonlitásnál az 1933-36-os évek bár-

melyikét is vesszük alapul.

Születések

:

törvényes

:

törvénytelen

:

Év: r. m. zs. n. r. m. zs. n.

1919 313 860 155 31 112 137 17 3

1920 426 890 245 41 137 187 24 10

1921 509 998 233 38 150 207 24 14

1922 534 899 284 48 157 229 20 5

1923 478 798 231 27 116 195 28 5

1924 501 726 213 35 126 159 22 8

1925 523 681 207 26 106 152 24 6

1926 504 663 203 19 120 160 30 5

1927 470 616 206 30 151 133 22 4

1928 547 625 166 18 143 185 26 6

1929 568 714 220 20 164 185 22 4

1930 630 734 214 16 167 206 19 6

1931 587 702 198 35 120 162 21 4

1932 578 648 189 16 152 179 22 7

1933 542 539 158 18 106 143 15 3

1934 564 562 152 28 124 160 25 4

1935 553 551 179 8 101 114 13 2

1936 581 560 188 10 86 143 17 2

Rövidítések: r (román); m (magyar); zs (zsidó); n (né-

met).

-bán:

román magyar zsidó német

1919 26.2 13.7 10.9 —
1920 24.3 17.3 10.0 24.4

1921 22.7 17.1 9.3 26.9

1922 22.7 20.3 6.5 —
1923 19.5 19.6 10.8 —
1924 20.1 17.9 9.3 —
1925 16.8 18.2 10.3

1926 19.1 19.5 12.8 —

—

1927 24.3 17.7 9.6 —

—

1928 20.7 22.8 13.5
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Év: Született lorveny- Halva %-ban Halálo- Szapo-. %-ban

telen: született: zások: rulat

1925 231 24 10 4.3 96 135 20.9

1926 233 30 9 — 118 115 21.5

1927 228 22 4 — 128 100 20.4

1928 192 26 9 — 155 37 6.7

1929 242 22 13 5.4 138 104 15.1

1930 233 19 11 4.7 121 112 15.8

1931 219 21 12 5.4 133 86 14.2

1932 211 22 8 — 151 60 11.1

1933 173* 15 4 — 170 3 0.7

1934 175* 23 3 — 156 19 3.7

1935 192* 13 7 — 159 23 7.0

1936 205* 17 3 159 46 14.7

A csillaggal megjéliteknél csak helybeli lakosok szerepelnek.

A kolozsvári izraelita hitközség rabbihivatalánál bejegyzett szü-

letések :

Évszám

:

Fiú: Leány

:

összesen

:

1919 6 5 11

1920 8 10 18

1921 5 2 7

1922 6 12 18

1923 6 6 12

1924 7 3 10

1925 6 8 14

1926 8 4 12

1927 5 3 8

1928 7 5 12

1929 6 8 14

1930 1 2 3

1931 4 1 5

1932 2 2 4

1933 3 — 3

1934 3 — 3

1935 3 3 6

1936 7 7 14

1937 7 6 13

100 fiú 87 leány = 187
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összlakosság

:

Zsidók

:

%-ban kifejezve: Szaporodás

1934 "
102.488 13.666 13.4 15 (19)

1935 ”
102.852 13.686 13.3 20 (23)

1936 ”
103.219 13.732 14.7 46 (46)

Ezek az adatok csupán megközelitek, mert eltéréseket ta-

lálunk a Raport de activitate 1930, 1935 és 1936-os év adatai kö-

zött. Például az 1930, évi jelentés 14.080 zsidó lakosról számol

be Kolozsvárt, Az 1935. évi Raport de activitateban (16.old.)

a zsidóság szaporulata az 1931-1935-ös években, hogy csak az

utolsó éveket vegyük alapul, az alábbi táblázatot adja:

Szaporodás

:

1931 évben

:

13.545 —
1932 9f

13.619 74

1933 9f 13.651 32

1934 99
13.666 15

1935
99

13.686 20

Az 1936-os kimutatásban a szaporodás végszámául az aláb-

bi számok vannak feltüntetve:

1931 évben:

1932 ”

1933 ”

1934 ”

1935 ”

Eltérés

:

86

60 (—14)

3 (—29)

19 ( + 4)

23 ( + 3)

Ez az eltérés onnan eredhet, hogy igen sok, vidéki zsidó szü-

l Clujon — Kolozsváron szülte meg gyermekét, továbbá, az el-

halálozás statisztikájában nem-kolozsvári lakos is szerepel.

Születések és elhalálozások az 1919-1936-03 években a zsidó la-

kosság között:

Év: Született 1 érvény- Halva %-ban Haiao- Szapo-. %-ban

telen született: zások: rulat

1919 172 17 5 —

•

115 57 14.5

1920 267 24 8 — 127 140 21.7

1921 257 24 7 111 146 15.5

1922 304 20 10 3.2 119 185 19.7

1923 259 28 12 4.6 126 133 19.8

1924 235 22 10 4.3 129 106 16.9
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AZ 1919-1936-ÓS ÉVEKBEN*

E statisztika forrásául a kolozsvári orthodox és neolog izrae-

lita hitközség anyakönyvei, továbbá a város tisztiforvosa által

szerkesztett két Jelentése (Dr. Vlad Petre, Probleme demogra-

fice Clujene si Raport de activitate pe anul 1935-1936) szolgál-

tak.

E statisztikai adatok élénken világítják meg Kolozsvár zsi-

dóságának szaporulatát az 1919-1936-os években.

Képet kapunk : születések számáról, elhalálozásokról, vegyes-

házasságokról, kitérésekrl.

A hitközségek anyakönyveibe történt bejegyzések csupán a

statisztika töredékét adják, mert nem minden polgári-házassá-

got kötött zsidó házaspár tartotta fontosnak, hogy azt vallási

elírások szerint is megtartsa. így bejegyzése a hitközségek a-

nyakönyveibl kimaradt. Az elhalálozásokra vonatkozó számok

azonban megközelítik az igazságot, mert zsidót általában zsidó

temetben hántolták el.

Kolozsvár városának népesedési táblázata az 1919-36-os években

:

összlakosság

:

Zsidók

:

%-ban kifejezve: Szaporodás

:

1919 évben

:

78.727 57 zsidó

1920 9f
80.718 140 99

1921 >f
82.709 146 99

1922 99
84.700 185 99

1923 99
86.691 133 99

1924 99
88.682 106 99

1925 99
90.673 135 99

1926 99
92.664 115 99

1927 99
94.655 100 99

1928 99
96.646 37 99

1929 99
98.673 104 99

1930 99
100.638 (14.080) 112 99

1931 99
100.945 13.545 13.5 86

99

1932 99 101.518 13.619 13.4 74 (60)

1933 99
102.007 13.651 13.3 32 ( 3)
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IMAHAZAK ÉS TALMUDEGYLETEK

Az ifjúsági tananyag felölelte a héber olvasástól kezdve

a Talmudot és kódexeket, hogy kellképen elkészítse a ta-

nulni vágyó ifjakat a jesivára. Szináj vezetsége gondosko-

dott elsrend tanerkrl, a város különböz részein, fleg a leg-

szegényebb és legelhagyatottabb Lupsa-negyedben, ahol a zsidók,

nál nagyon ritka tünetet, az analfabetizmust szüntette meg. Ti-

zenöt “melamed” gondoskodott az alapos oktatásról és neve-

lésrl. Rotter Jakab újjászervezte a “Beth Jákob” iskolát, hogy

a ni hitoktatás terén tapasztalt hiány pótoltassák. A középisko-

lai tanulók hitoktatását Hirsch Hermann rabbi látta el. Anyagi

bázisa a hitközségtl élvezett szubvención kivül az egyleti tagok

tekintélyes táborának tagdijai és egyéb hozzájárulásai, valamint

a hitközségi iskolát nem látogató növendékektl szedett tandijak.

Az intézmény a növeked ifjú nemzedék minden rétegében érez-

tette áldásos hatását.

Vezetsége: Stern Hermann elnök. Gondnokok: Klein Jere-

miás, Kohn Mór, Végh Márton; Pénztárnok: Schwartzberger

Mihály; Ellenr: Klein Sándor; Titkár: Rotter Jakab.

Választmány: Weisz Gyula, Végh Márton, Goldstein Lajos,

Léb Béla, Goldmann Béla, Salamon Izsák, Léwy Ignátz, Mar-
morstein Jen, Katz Salamon, Fisch Sándor, Mandel Jen, Kohn
Mihály, Wohl Sámuel, Guttmann Márton, Lázár Mór, Wolff Si-

mon.

Az imaházak részérl: Poale Cedek: Löwinger Manó; Sasz

Chevra : Rosenthal Gyula ; Bet Abraham : Rosenféld Dávid ; Ohel
Mose: Klein Sándor; Ohel Jehuda: Cziment Bernát; Monostori
Imaház : Scháchter Jakab.
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A második világháború befejeztével a “Poale Cedek” újból

megkezdte mködéséi Polláck Israel elnöksége alatt.

Aggmenházi bizottság, elnöke : Indig Mór ; Titkár : Mandel-

baum Izidor rabbi volt.

Aggmenházi bizottság: Winkler Jakab, Szenes Dénes, Nuss-

baum Mihály, Blau Dezs és Wolf Mózes. Hölgy tagok: Dávid

Áronné, Lilienthal Sándorné, Landesmann Samuné, Schwartz

Sándorné II., Szenes Dénesné.

“Chatam Szófer”-jesiva. Glasner Akiba orthodox frabbi

jesivája, amelyet egyik se, a pozsonyi gáon után nevezett el. A
frabbi a régi jesivák szellemében, de modern eszközökkel vezet-

te az 1934 október havában megnyílt tanházat, amely hivatva

volt egyfell az orthodox hitélet számára rabbikat és hitközségi

alkalmazottakat kiképezni, másrészt hagyományh és talmudot

ismer polgárokat adni a zsidó társadalom számára. A frabbi

agilitása révén sikerit a General Poetas ucca egyik házában

higiénikus internátusi épületet szerezni, amely mellé 1937. ápri-

lisában világos, kényelmes bet-hamidrast is építettek. A 40-42

benlakó növendék szigorú fegyelem alatt tanult. Tanerk a f-
rabbin kivl: Bloxenheim Simon rabbi és Glasner Juda, a f-
rabbi fia voltak.

Az alapításhoz tekintélyesebb összegekkel járultak: Ádler

Sámuel és fiai. Grósz Jen, Guth Sándor és Lajos (Szatmár),

László Jen, Reich József (Oradea), Reiter Mór (Szatmár) és

Wertheimer Miksa. A jesiva-kuratórium tagjai: Ádler Jen,

Fisch Sándor, Guttmann Márton, Goldmann Béla, Nagyfaludi

Nándor, Rosenthal Emánuel és Weisz Mózes.

Machzike Tora. 1905-ben alakult meg a hitközség keretén

belül az egyesület, amely célul tzte ki a Talmud intenzív tanu-

lását. Minden szombaton és vasárnap délután néhány órán át az

egykori jesiva-bócherek hagyományos metódussal tanulták a Tal-

mud valamelyik traktátusának részletét. Eladók: az alapitó

Goldmann Béla és Fisch Sándoron kivl Weisz Mór, Halpert

Fischl és Rotter Jakab voltak.

Szináj Talmud Tóra egyesület. 1932-ben alakult meg az ortho-

dox hitközség Talmud Tórájának keretében, Glasner Akiba

frabbi és Végh Márton talmud tóra-gondnok kezdeményezésére.

Céljuk volt a biblia és vallási tudományok minél szélesebb kör-

ben való terjesztése.
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és rszervez képességével 1914-ben rövid id alatt néhány ügy-

buzgó iparossal és áldozatkész intellektuelek segítségével létesí-

tette az egyesületet. Els elnöke dr Deák Jen fogász, közvetle-

nül utána Schwartz Ignác volt. Nevéhez fzdik a Poale Cedek

székházának megvétele és a templom felépítése a Baritiu uccá-

ban. 1922 decemberében Janovitz Géza ruhagyárost választotta

meg a közgylés elnökké. Agilis munkásságának volt köszönhet

az egyesület gazdasági reorganizálása. Rendkívül áldozatkészség-

gel és nagy munkával sikerült rendeznie a templomépités által

keletkezett adósságokat. Elnökségének idejében árviz rombolta

széjjel a templomot és a hozzátartozó helyiségeket; Janovitz Gé-

za energiája és ügyszeretete azonban gyzedelmeskedett e csapás

fölött is.

1926 augusztusában Fischer Rudolf butorgyáros vette át a

vezetést. Nehéz küzdelmei voltak az egyesület talpraállitása körül

;

az idejében történt ugyanis a román antiszemita diák-rombo-

lás, de az elnök a megkezdett utón nem állott meg, hanem tovább

fejlesztette az egyesületet és 1928-ban már felépülhetett az agg-

menház. 1929 augusztusában Goldberger Kálmán váltotta fel t
az elnöki székben, aki szanálta az egyletet. 1935-ben ismét Fi-

seher Rudolf lett az elnök, 1936 decemberében Lilienthal Sándort

választották meg. 1937 julius 20-án megint Fischer Rudolfot ál-

li tóttá a közbizalom a Poale Cedek élére.

Az egyesületnek a megalakulás jelszavát: ‘‘Tóra és Munka’’

sikerült valóra váltania. Megteremtették a zsidó iparosság ön-

segélyezését és intézményeket, amelyek betegség és súlyosabb

gazdasági bajok esetén a tag segitségére siettek s ha munkában

megrokkant, volt hajlék, amely élete végéig befogadta. Az agg-

menházban huszonnégy ellátott volt közöttük öt asszony. Az e-

gyesütet orvosai voltak: dr. Reiter Artúr forvos, dr. Grünfeld

Hermán, dr. Kiss Árpád, dr. Löbl Adolf és dr. Weisz Fülöp. Az
egyesület ügyésze: dr. Krausz Jen volt. Elöljárósága: elnök:

Fischer Rudolf; alelnök: Schwartz Ignác nyomdász ;
jegyz: E-

rss Jen; pénztárnok: Hirsch Hermann; felügyelbizottság:

Kaufmann Dávid, Albert Nándor, Rosenfeld Mihály; tanácsno-

kok: Czerjék Hermann, Dávid Áron, Gottlieb Aladár, Grünwald

Jakab, Hollánder Sándor, Keszler Ignác, Kun Jen, Lilienthal

Sándor, Mózes Sándor, Schwartz Sándor II., Wolf Jakab. Temp-

lombizottság : Izsák Mór, Salamon Samu, Wolf Sámuel. Gazdák:

Ábrahám Mór, Weisz Lajos.
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ponta misnát és Sulchan Aruchot tanultak. Gabbe: Smul Szim-

che volt.

Bet Hamidras Czeehow, Rabbi Jákob Simson Kanner tan-

háza 1918 óta az Ohel Mose telkén állott. Naponta Biblia- és

Talmud-tanulás folyt benne. Gondnoka: Spitzer József volt.

Bet Hittel. A háború alatt hozták létre reb Anschel Lich-

tenstein, a kolomeai caddik emlékére. Az imaház gondnokai vol-

tak: Indig Zsigmond, Friedmann Géza, Grün Sámuel és Dávid

Hermán. Pinchasz Steiner rabbi, volt szellemi vezetjük.

Bet Lévi. Alapitója R. Móse Lévy Jehuda, a broder rebbe.

Az alapitó fia, rabbi Mechel Michalovics naponta adott el tal-

mudot. Gondnokok: Reicher Tóbiás, és Baum Ignác voltak.

Bet Méir. Wertheimer Miksa temploma a Traian uccai csa-

ládi házban. A háború után létesült, az alapitó költségén. A kö-

zelben lakó Grün, Feuerstein, Herskovits és Landeszmann csa-

ládok imaháza. Gondnok: Weisz Béla, a néhai alapitó veje volt.

Izsák-imaház. Alapította Izsák Simon 1928-ban, saját házá-

ban. Gabbe: Kohn Áron.

Kneszet Jecheskél. R. Jecheskel Rotter, a szefárdok maggid-

jának imaháza, amelyet 1906-ban alapítottak. Naponta misnájot-

tanulás hangzott fel benne. Gondnokok : Hirsch Lázár és Deutsch

Simon voltak.

Öle Lömelech. Simon Schiff, a lijenszki rebbe bet hamid-

rása 1920 óta állott fenn. Gondnokok: Klármann Vilmos,

Schwartz József és Finkler Jakab voltak.

Poalé Hadati Hamizrachi. Vallásos cionista iparosok ima-

háza. Az elöljáróságban voltak: Albert Nándor, Dávid Áron, rab-

bi Klein Elijahu, Hamlet József, Hirsch Vilmos, Hirsch Mózes,

Judovits Sándor, Marosi József, Schwartz Jakab vajkeresked

és Kohn Dávid.

Poale Cedek zsidó iparosegyesület. Egyike volt a kolozsvári

zsidó közösség legéletrevalóbb, legközhasznubb közületeinek. A
zsidó iparosság a város nagy területén régente széjjel volt szór-

va, egységre volt tehát szükség, fleg gazdasági téren. Emellett

a háború eltti idk szelleme az ipar megbecsülését követelte, a-

mit fleg az iparosok egysége utján lehetett elérni. Ezeket a cé-

lokat tartották szem eltt az alapítók, elssorban Klein Jakab

bádogos és Schwartz Ignác nyomdász, aki szónoki talentumával
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delkezésre. A vágóhíddal szemben lev házában állt a templom,

ahol naponta az imaid során, a tagok közül Neufeld Nátán, Lb
Márkusz és Mendel Jakab adtak el Talmudot. Szombatonkint

Auslánder Adolf a Biblia heti szakaszát tanította Rasival. A
templom-egyesület dis/zelnöke az alapitó Goldstein Lajos volt,

elnöke: Krausz Viktor, fakeresked; gondnokok: Hirsch József

és iCziment Adolf. Elöljáróság: Goldstein Márton, Mandel Jakab,

Sámuel József, Simon Mendel. A tagok száma: 50-60. Rabbijuk:

Hillel Lichtenstein.

Sasz-Chevra templom. Alapította a hasonló nev talmud-

egyesület 1898-ban. A templom javára történt els Keren Kaje-

meth-alapitvány Grün A. Lipóttól származott, aki Áron Mihály

emlékére ötven forintot helyezett el. Els elnöke az egyletnek Fól-

iák Salamon volt; jelentsebb vezetségi tagok: Sole Simon, Ei-

sen Izidor, Mihályi Ezekiel, Dávidovits Farkas, Schönbrunn Her-

mann, Ausch Mór, Friedmann Adolf, Kohn Zsigmond, Fisch Jó-

zsef, Gál Márton, Janovitz Géza, Kasztner Izsák, Judovits Jó-

zsef, Nierenfeld Simon, Landeszmann Elek, Salamon Hermán,

Rappaport Eisik, Jakobi Farkas, Klein Hermán, Róth József,

Grünfeld Anschel, Peller Adolf, Pál Leopold, Zélig Samu, Ro-

senzweig Antal, Lebovits Mayer. Az els, aki talmudi könyveket

adományozott Brunner Izsák volt, akit ezért tiszteletbeli tagnak
választottak. Ugyancsak disztagja lett a Sasz-Chevrának Kaszt-

ner Ferenc és Hirsch Ödön, "'az egylet iránt tanúsított jóindu-

latukért.^’

1906 januárjában az egylet választmányi gylésén újjászer-

vezték a talmud-tanulást és kiosztották tanulási célokból a Tal-

mud egyes traktátusait helybeli és vidéki ‘‘ben tórák” között.

1922-ben épült fel az egyleti templom Heves Vilmos tervei és

Noszin Mór ellenrzése mellett. Az egylet szellemi vezetje R.

Bloxenheim Simon volt. A talmud-tanuláson kívül az egyesület

karitatív mködést is fejtett ki, amennyiben a “Gömilut Chasza-

dim” bizottság, amelynek élén Léb Béla állt, hetenként megszo-

rult zsidó kisegzisztenciáknak kisebb kölcsönöket nyújtott. El-

nöke: Végh Márton; gondnokok: Léb Béla és Izsák Mihály; el-

lenr: Salamon Adolf; gazda: Krámer Ignác; pénztáros: Lévy

Ignác. A választmány tizenöt tagból állott.

Avodat Kehuna, Reb Kahán Léb, az apahidai rebbe templo-

ma. 1918 óta állt fenn, jól megszervezett misna-egyesülettel. Na-
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söbb a Landau Adolf-féle imaház. Az imaházat Fried Lajos,

Friedmann Bernát, Feuermann Ignác, Fülöp Béni, Hirsch Elek,

Ixibli Dániel, Mátyás Ignác, Mátyás Mór és Szatmári Ignác a-

lapitották. Az alapitó Mátyás-fivérek apja: Mátyás Áron után

nevezték el az imaházat, amely javarészben a nagy orthodox hit-

község pénzügyi támogatásával épült fel. Jelents intézménnyé

vált a “Gemilut Chaszadim”, amely kisebb kölcsönöket nyújtott

a megszorult tagok számára. Az egyesület alapitói : Heimlich Izi-

dor, Reiter József, Mátyás-fivérek, Klein Jeremiás, Armer Izsák

és Sámuel Cheszkel. Az alapszabályokat Klein Jeremiás készitet-

te el és ez szolgált a Sasz chevra jól bevált intézményeinek is

mintául.

Ezrat Israel. 1935 óta állt fenn, a Ferdinánd király út 82.

számú házban. Elnöke: Janovitz Sámuel; gondnok: Friedmann

Sándor; pénztáros: Goldstein József; ellenr: Salamon József.

Alapítók: Janovitz Sámuel, Rosenzweig Máté, Rotsichild Lajos,

Deitel Dezs és Scháchter Márton. A tagok száma: 42. Mincha

és maariv között Grosz F. Hersch talmud-tudós tanított.

Ohel Mose. 1910-ben alakult, fleg a Máramarosból és a

régi Magyarország fels vidékeirl idekerült elemekbl, akik a

chászid rítust akarták megtartani. Az alapítók rabbi-családok

leszármazottjai : Sternhell Áron, a visói rabbi unokája, R. Jechez-

kel Paneth, a gyulafehérvári országos rabbi dédunokája s Franki

Ernánuel, a beregszászi rabbi unokája. A szervezés fbb munká-

ját az els idkben Weinstein Benzion és Wohl Sámuel intézte.

Eleinte a Mihály Vitéz-tér egyik házában volt az imaházuk.

Weinstein Benzion hosszú ideig éltet lelke volt a templomnak,

ahová más vallási érzületüek is szívesen jöttek, hogy meghall-

gassák eladásait. Weinsteinnak egyébként lapja is volt a Hasa-

char és Kol Mevaszér cim héber és jiddis folyóirat, amelyben a

hitközségi alkalmazottak érdekében emelt szót. A vezetség tag-

jai voltak: gondnokok: Wohl Sámuel és Stern Hermán; tanács-

nokok: Weisz Gyula, Löwinger Manó, Weinstein Mór, Rosen-

zweig Emánuel és Spéter Mór. Minden este talmudot tanított:

Gottlieb M. Léb.

Ohel Juda. Ez a templom a világháború végén létesült. Ala-

pítója Goldstein Lajos a duji orthodox hitközség alelnöke. A lup-

sai zsidók, túlnyomó részben a város legszegényebbjei: piaci á-

rusok, alkalmi munkások, hajcsárok, kiskereskedk. A templom-

alapításhoz szükséges pénzt ési hajlékot az alapitó bocsátotta ren-
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tcoi és pénteken este. Az “Ozér Dalim” alakulat a zsidó koldus-

ügy városszerte való rendezését valósította meg, A koldusok kö-

zül az arra alkalmasakat produktív munkához segítette, a nyomo-

rékokat pedig heti segéllyel támogatta. Az egylet fleg Schwartz

Miklós kezdeményezésére jött létre. Ebbe az alakulatba bekap-

csolódott a Negylet is, amely dr, Neufeld Jennét delegálta. El-

nöke Grünfeld Dávid, aki mellett Réger Fülöp, Hochmann Jakab

es Stern Vilmosi fejtettek ki élénk agilitást,

A Gemilut Chaszadim önsegélyz elnöke Rubin Jen volt,

aki Izrael Fülöp, Langfelder Márton és Rosenberg Márton köz-

remködésével lelkiismeretesen látta el a szépen fejld hasznos

intézmény ügyeit.

Kulturális téren legfbb irányitó szerepe a “Bét Avraham-

ban” Löwy Mór rabbinak volt, aki minden este Bibliát ég Rasit

tanitott, szombaton déleltt talttiudot. Délután prédikációt tar-

tott, vagy az Atyák tanitásait adta el. Ugyancsak a Bét Avra-

ham kebelében mködött a Glasner Móse emlékére alakított Mis-

najot-egyesülés. A templom-egyesület taglétszáma: 150 volt. El-
'

nké Léwy Ignác fakeresked; gondnokok: Weisz Siegfried és

Grünfeld Dávid; pénztárnok: Rubin Jen; ellenr: Grünfeld

Hermán (textilkeresked)
;
gazda: Friedmann Bernát; tanácsno-

kok: dr. Glasner Izsák, Liebermann Sándor, Friedmann Her-

mán, Rosenzweig Máté, Rosenzweig Lázár, Farkas Izsák és Man-
dula Ern.

Bét Jákob. 1917 februárjában alapította Schwartz Jakab.

A Vasút ucca 4 szám alatt lev házban rendezett be templomot,

amely késbb több közeli uccába vándorolt, mig végül a Kis-uc-

ca 20 szám alatt végleges hajlékot kapott. A Bet Jákobnak het-

ven-nyolcvan tagja volt. Elnöke: Schwartz Ignác, aki a néhai

alapitónak fivére volt; alelnökök: Wolf Adolf és Mihály Manó.

Minden este a volt páncélcsehi rabbi, 10-15 tagnak Sulchan Á-

rucht adott el. A templomban naponta két részletben reggel és

este az egész zsoltárt elrecitálták. Ennek a vallási intézkedésnek

megteremtje : Grünfeld Anschel volt. Szigorúan orthodox temp-

lom, ahová szívesen jártak a környékbl a “szefárd” hivek is.

Bet Áron, A templom (a Str. Cipariu-Heltai-ucca 11 szám

alatt) voltaképpen legrégibb eldje azoknak a kisebb imaházak-

nak, amelyek az 1848-as idk után keletkeztek, amikor a György-

falva és környékbeli zsidók a Pata-uccai részeken letelepedhet-

tek. E templomok közül jelentsebb volt a Spielmann Dávid, ké-
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célú intézményekkel. Kamatnélküli kölcsönöket adott a tagoknak

és segélyezte betegeit. Orvosuk is volt, dr. Demeter, aki évi 12

aranytallér tiszteletdijat kapott. Els elnökük: Dov Beer Buch-

wald; els rabbijuk: R. Dávid Langfelder, aki mint “chacham”

szerepel; aminthogy az egyesület is a “szefárd” nevet használja

hivatalos elmében. 1876 febi'uár 26-án az egylet hitközséggé ala-

kult át, saját anyakönyvvel, autonómiával. Ekkor Schimmel Sá-

muel az elnök. Negyvennégy tagja volt, közöttük: Hellmann Ja-

kab, Kohn Jonáthán-Benjamin, a kiváló talmudtudós, Leopold

és Hermann Bakus és Léb József. Feltnik egy Szcs János ne-

v, aki valószínleg “gér-cedek”, zsidó hitre tért magyar em-

ber lehetett. Pár hét múlva már tárgyalnak a nagy hitközséggel

a teljes függetlenités, saját metsz és iskola ügyében. 1878-ban

az újonnan megválasztott frabbit, R. Mose Smuel Glasnert tisz-

teletbeli tagnak választottak. A törzskönyvbl megállapítható,

hogy a “Bet Avraham” els tekintélyesebb tagja Weisz Móse
Menachem volt. Utána Boskovits Móse Josef neve következik,

majd Wertheimer Sámson, Baumzweig Elimelech, Ausch Mor-

dechaj, Weinstein Josef Zwi, Ernsiter Avraham Josef, Fenichel

Slomo, Hirsch Ábrahám (Iklód), Kepes Joel.

Imaházukkal hosszú ideig vándoroltak, amig végre a Baritiu

uccai templomnál megállapodhattak. Eleinte az Aranysas szál-

lodában volt imaházuk, majd a Poalé Cedek templomának helyén

lev gyárhelyiség emeletén, késbb a Vitéz Mihály téren lev
Jánosi-házban, aztán Geist Móse Chajim lakásán. A nagy ün-

nepekkor a Kioszkban, majd a Redut termeiben rendeztek isten-

tiszteletet. Késbb bevonultak Kohn Zsigmond házába, bérelt

imaházba, amelyet a község reorganizálása során megvásároltak.

Rabbijai voltak a már említett Langfelder chachamon kivül R.

Jiszrael Beer Klein, Hersch Schwartzberger, Ben Zion Wein-

stein, Löwy Mór rabbi, akit 1905-ben választottak meg.

Elnökei 1894 óta: Boskovits József, Hermann Slomo, Fe-

nichel Slomo, Weisz Móse Chaim, Pollák Slomo, Hirsch Avra-

ham, Grünwald Ármin (Palesztinában halt meg), Weinstein Si-

mon, Fisch Adolf, Löbli Mihály, Liebermann Sándor, Schwartz

Miklós és Lévsy Ignác fakeresked.

A Bet Avraham legrégibb intézménye a “Gemilut Chasza-

dim” pénztár, amely kamatnélküli kölcsönöket folyósított meg-

szorult tagoknak. Bevezették a szegények között való fakiosztást

és a “szegény-asztalt”, ahol átutazó szegények étkeztek szomba-
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évben: Teszler Jen és Schmidt Izsák elnökök; Herschkovits Mór

els gabbe, Friedmann Zwi és Náthán Baumhaft gondnokok. A
kultuszügyek élén Krausz Sámuel állt, s a kulturális ügyeket Lá-

zár Lajos vezette.

A szekciók vezeti az elnökkel az élen alkották az elöl-

járóságot. A Talmud Tóra szekció mindenkori vezetje a rab-

bi, aki Rosenzweig Antal, Friedmann Pinkász és Baumhaft Nát-

hán bizottsági tagokkal egyetemben irányította a talmudi neve-

lést. A fiatal hitközség rabbija házasságokat támogató egyesü-

letet (Hachnaszat Kala) tartott fenn, amelynek vezetje Szináj

Seif volt. Hosszúlejáratú, kamatnélküli kölcsönnel segítették a

vagyontalan fiatal házasokat. A szegénysorsu zsidók kis kölcsö-

neit egy ‘‘Gemilut Chaszadim” nev egyesület végezte.

IMAHÁZAK ÉS TALMUDEGYLETEK

A monostori imaház. A legrégibbek egyike. Minthogy a zsi-

dók az 1848-as idk eltt nem telepedhettek meg Kolozsváron, a

környékbeli községekben laktak és közösségeiket itt alakították

ki. A városhoz legközelebb es Monostoron bizonyára néháiiy

évszázad óta laktak zsidók, de csak a kegyurak jóvoltából és egé-

szen laza vallási szervezetben. Ideiglenes imaházakban jöttek ösz-

sze és az uradalmi kertekben temetkeztek aszerint, hogy erre en-

gedélyt kaptak. A régi vándorimaházak helyett harminckét év óta

épített templomuk volt az Otetului ucca 5. szám alatt. Ennek az

imaháznak falapitója Klein Mózes, aki a katolikus státustól meg-

vette a telket, ahova lerakták a monostori zsidók aggmenházának

alapkövét is. A szigorúan orthodox szellemben vezetett imaház

elnöke Klein Mózes, alelnöke Salamon Mendel, gondnoka Schach-

ter Éliás, ellenre Salamon Jen voltak.

A *'Bét Avraham'* imaegyesület neve szerint a pozsonyi gaon

R. Avraham Smuel Benjámin Szófer (‘'Ktav Szófer^’) emlékét

volt hivatva megrizni. A gáon ugyanis, aki röviddel az imaház

alapítása eltt halt meg, Glasner Ábrahám frabbi feleségének

nagybátyja volt. Megalakulása évében, 1872-ben, a jegyzkönyv-

et Wolf Hersch Stein, a nagyhitközség metszje (késbb Palesz-

tinába költözött és 100 éves korában meghalt Jeruzsálemben) ké-

szítette, ékes jiddis-német nyelven. Az els idben a ‘‘Bét Avra-

ham’’ mint egyesület mködött, külön templommal és jótékony-
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A szefárd hitközség kiválásának régebbi elzményei voltak,

tendenciáiban hasonlóak azokhoz, amelyek a Béth Avraham ki-

válását okozták néhány évtizeddel azeltt, A zsidóságnak ez a ré-

sze, amely vallásiakban kompromisszumokra nem kapható, a for-

radalom után és az uj impérium eltti idkben ersen szervez-

kedett. E szervezkedés reakció volt a fellendül cionista mozga-

lom fiataljai ellen, akik nem egyszer nyilvánosan manifesztálták

a vallás iránti közömbösségüket. Minthogy pedig Glasner Móse

frabbi nyiltan a zsidó reneszánsz mozgalom mellé állott, a cha-

szidokkal élesen szembekerült.

A kiválás vezetje Mermelstein Sámuel volt, legfbb támo-

gatója pedig Sebestyén Dávid. 1919-ben a Nagyszamos mellett,

a Dugarilor uccában bet hamidrást építettek, amelynek elnökéül

Hellmann Ferencet, két gondnokául pedig Herschkovits Mórt és

Baumhaft Náthánt választották meg. Ugyanitt talmudtórát is

rendeztek be. 1921-ben Grünfeld Bernát (Sibiu) közvetítésével

a román néppárti kormány kultuszminisztere, Goga Octavian

autorizációt adott a csoportnak, hogy annak alapján mint auto-

nóm hitközség rendezkedjék be. A nagy hitközségbl körülbelül

százan vétették fel magukat az uj községbe, a dájan: R. Ábra-

ham Mose Stein és a metszk túlnyomó része is átment hozzájuk.

Egy év múlva megválasztották R. Joel Teitelbaumot, az akkor

Beregszáz melletti Orsóvá község rabbiját, aki abban az idben
Szatmáron tartózkodott. Installálására azonban nem került sor,

minthogy a kormány az orthodox anyahitközség panaszára, hogy

az uj alakulat a hitközség gabellajövedelmének nagy részét il-

letéktelenül magához ragadja, visszavonta az autonómiára adott

hozzájárulást. Zajos viták, közéleti harcok, bét-din Ítéletek és

egyezkedések után végre aránylagos nyugalom állott be és a hit-

község “Kahal Orthodox Szefárd al pi Tora Hakdosa” név alatt

szervezkedett. Rabbit választott Zalmen Léb Halberstam szemé-

lyében, aki az elhunyt szigeti rabbi Chajim Cwi Teitelbaum veje.

Z. L, Halberstam rabbi a második világháború befejeztével, miu-

tán megjárta a szenvedések útját az európai munkatáborokban,

Amerikában telepedett le elször, majd Izraelbe ment, ahol fel-

építette híveivel “Kirjat Szanz”-ot, Natanja mellett. Az 1937-es
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egy 8000 nyomtatott oldalon látott napvilágot. Negyedszázadon

át naponta 12-14 órát dolgozott, éveken át éjszakáit áldozva a

nagy mre, miközben nappal hivatali kötelességeinek élt. Utol-

só állomáshelyén, New Yorkban nemcsak mint rabbi mködik,
hanem egyik alapitója és talmudtanára a ma is fenálló Jewish

Theological Seminary-nek, A magnum opus mellett kisebb ter-

jedelm munkálatokat és prédikációkat is közzétett és élénken

részt vett az amerikai zsidó közéletben, ahol ekkoriban a magyar-

országiéhoz hasonló problémákon vívódtak a tradicionalizmus, a

modernség, st a túlzó reform hívei, a sokfell egybesereglett

hatalmas zsidó tömeg vallási útjának és felfogásának kiépítésé-

ben. Megnyilatkozásai ezekben a kérdésekben iránymutatóak

voltak és máig is emlékezetesek az Egyesült Államok zsidóságá-

nak történetében.^'^

Hazájával lelki kapcsolatait mindvégig megtartotta. Beteg-

ágyán éri t Kossuth halálának híre. De elmegy a templomba,

hogy a magyar szabadságharc e nagy vezet szellemének emlé-

kezetére prédikációt mondjon. Beszéde közben a szószéken ros-

kadt össze. A pécsi hitközség kegyelettel ápolja egykori világhí-

r frabbija emlékét. Mellszobrát dísztermében rzi.

10 Louis Finkelstein: The Jews. (III. kiad.) New York, 1959. 520., 522., 526.,

529.
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mivel Áruchját Pécsett kezdi publicálni, e korszakos jelentség

munkáról röviden meg kell emlékezni.

Kohut Áruch-já szótár és enciklopédia a talmudi és midrási

irodalomhoz. E roppant irodalmi anyagnak szó és fogalmi anya-

gát dolgozza fel benne oly módon, hogy annak szókincsét szótár-

szeren összegyjti, az egyes szavak eredetét a lehetség szerint

megfejti, tehát kimutatja, hogy a vizsgált szó héber, aram, szír,

arab, perzsa, latin vagy görög származású, azután megállapítja

annak jelentését, jelentésváltozatait és felsorolja elfordulási

helyeit a vizsgált irodalomban. Ezután megmagyarázza a most

már nyelvészetileg ismert szó által jelölt tárgy vagy fogalom ér-

telmét, jelentését, szükség szerint a teológia, a jogtudomány, az

archeológia, a természettudomány, a mitológia vagy a történelem

területén.

Rendkívül nagy, sokágú és kiterjedt tudást követel ez a

munka. Megalkotása számos nehézséggel jár. Példaként csak

egyre mutatunk rá. A Kohut által vizsgált szövegek sok esetben

megromlottak vagy eltorzultak a kéziratmásolók kezein, ezért

egy-egy probléma tisztázásához gyakran számos kézirat össze-

hasonlítására és átvizsgálásra van szükség.

Maga am egy XI. században élt római tudós. Náthán ben

Jechiel szótárán alapul, de ennek folytonos vizsgálata mellett

még számos más lexikográfiai mvet kellett rendszeresen tekin-

tetbe vennie, nem beszélve arról, hogy egyes szakkérdésekben a

helyes szófejtés végett a szaktudósokkal kellett levelezést foly-

tatnia. így pl. a talmudi állat- és növénytan kérdéseiben, vagy

egy-egy vitás eredet szó megállapítása céljából az arab, vagy a

görög nyelvészet egy-egy kiváló tekintélyéhez fordult. Levelezi

között számos magyar tudós és rabbi nevére bukkanunk.®

Munkájának kidolgozása nemcsak bámulatosan sok tudást,

hanem határtalanul nagy akaratert és energiát is követelt. Egy-

maga végezte el azt, amit napjainkban tudományos munkaközös-

ségek szoktak magukra vállalni.

Gondoljuk meg, az Áruch els kiadása nyolc kötetben mint-

9 Krausz Sámuel: Az Áruch Completum segít emberei. Tanulmányok dr.

Blau Lajos . . . emlékére. Bp. 1938. pp. 150. Az Áruch megjelenésének 50. évfor-

dulóján, a legújabb Tiyelvtudományi eredmények felhasználásával kiegészíttetett

Krausz Sámuel, Lw Immánuel és más tudósok közremködésével: Tószfoth ha-Aruch

ha-Shalem. Wien, 1937.
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fel magát s cselekedete következményeit vállalva hárítsa el az

irtózatos vádat az egész zsidóság fejérl. Van zsidó szolidaritás,

de ez— hangsúlyozza Kohut — soha semmi szín alatt sem jelent

bnpártolást, vagy törekvést az igazság elpalástolására. Számos

kisebb tudományos cikke jelenik meg még pécsi korában a “Szom-

bati Újság” hasábjain, melyek eddig elkerülték bibliográfusaink

figyelmét. Felhívja a figyelmet, azokra a visszáságokra, melyek

a zsidó iskola tanításai és a zsidó otthonok életgyakorlata között

mutatkoztak. Medd a tanítók fáradozása, míg a gyermekek nél-

külözik a szüli példaadást a vallásos életre való nevelésben.®

Humanitárius tevékenységének szép példája a pécsi hitköz-

ség magatartása az orosz cári reakció pogromjai ell Magyar-

országra menekült zsidók irányában. A mindenükbl kifosztott

szerencsétlenek a tengerentúlra tartanak, hogy ott keressenek

maguknak új otthont. A pesti hitközség félreértett hazafiságból

nem tanúsít irántuk kell megértést. Nem így Pécs, ahol a frab-

bi és az elnök ösztönzésére több mint 2000 forint gylt össze a

földönfutók megsegítésére. Kohut érdemének kell betudnunk azt

is, hogy a kulturálisan és szociálian elmaradt zsidó közösségek

támogatását hordozó párizsi székhely Alliance Israelitenek —
mellyel a hitközségnek már elbb is volt kapcsolata — most már
fiókegyesülete mködik Pécsett.®

Nyolc zavartalan esztend után enged a nagyváradiak hívó

szavának s megválik Pécstl, ahol “tisztelték, magasztalták . .

.

istenítették”. Hitközsége aggodalommal latolgatja, találnak-é

“magyarhoni férfiút, ki méltó utódja legyen”, “megsértve és

megalázva” veszik tudomásul a frabbi megmásíthatatlan elha-

tározását, de mégis “könnyek zápora között” búcsúzik tle hí-

veinek apraja-nagyja s a templomból a pályaudvarra hajtató

frabbit olyan kíséret követi, mely máskor a székfoglalásra ér-

kez rabbi elé sem szokott kivonulni.'^

Életét, irodalmi munkásságát, különösen pedig életmvének

az Áruch-nak jelentségét számos cikk, tanulmány és monográ-

fia ismerteti.® Ezeknek elemzése túlhaladja feladatunkat. Mégis,

5 Szombati Újság. 1. 12., 15., 35., 219.

6 U. o. 178.

7 U. o. 217., 256.

8 J. Fischer: Idézett tanulmánya és G. A. Kohut: Concerning Alexander

Kohut. A Tentative Bibliography c. tanulmányát ugyanott, p. 200-216.
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ó és Újkort . . . mindkét irányt összhangzatos egységgé alakítva”

egybeötvözzön.

Eszméi számára Pécs jó talaj volt, hiszen a zsidóságról val-

lott nézetei egybehangzottak a hívek zömének vallási és világné-

zeti felfogásával. De Kohut modernizmusa nem jelentett lazasá-

got, vallási tunyaságot, vagy a vallási tudatlanság terjedésének

trését. A tanulóifjúság vallásos ismereteit nem találja kielégí-

tnek s ezért már 1875-ben felhívást intéz a hitközség nagygy-

léséhez egy Talmud Tóra intézet felállítására. A mai olvasó szá-

mára meglep az a tapasztalata, hogy a középiskolák fels osz-

tályaiban olyan növendékeket talált, akik a héber olvasás alap-

elemeivel sem voltak tisztában. Elvi megállapításai minden idk-
re útmutatóak. Többek közt ezeket írta: “Egy közösség, amely

elfelejti történelmi múltját, már eleve lemondott jövjérl is”.

“Múltunk és jövendnk összeköt hídja a Tóra, szellemi érté-

keink ápolása”.^ A létesítend intézményben Bibliát, Misnát, Tal-

mudot és héber nyelvtant kívánt tanítani s hivatása legkedvesebb

feladatkörének fogja tekinteni, ha az ifjúságot ez elképzelése sze-

rinti Talmud Tórában oktathatja majd. Tervei megvalósulásáról

nem tudunk. Az azonban biztos, hogy az oktatást a középiskolák-

ban részint végezte, de általánosságban irányította is és mélyen

megindító, hogy a nagy tudósnak még a legapróbb gyermekek

nevelésére is kiterjedt a figyelme. Részükre elkészít osztályt

szervez, ahol az ötéves gyermekek megszerezhetik a magyar és

a héber nyelv alapismereteit. Kohut ezzel a magyarosodás ügyét

is szolgálta, hisz a családi körben sok helyütt a német szó járta

még ekkor.

Pécsi mködésének utolsó napjaira esik a rossz emlék ti-

szaeszlári vérváddal foglalkozó cikke, melyet a “Szombati Új-

ságban” tett közzé. Testvéreit tanítja és vigasztalja, a kívülállók

eltt pedig felemeli tiltakozó szavát a gyalázatos vád ellen, mely-

nek tarthatatlanságát a zsidó forrásokból mutatja ki, tiltakozik

a gyanúsítás ellen és rávilágít a vád antiszemita társadalmi hát-

terére. Együttérz tapintattal szólítja fel a tiszaeszlári zsidókat

arra, hogy minden erejükkel járuljanak közre az igazság kiderí-

téséhez. Ha netán— persze nem a vád által hangoztatott okokból

— de mégis zsidó ember részese lenne a bnténynek, úgy fedje

4 Julius Fischer: Dr. Alexander Kohut, Ein Lebensbild. Ünnepi M a Ferenc
^

József Országos Rabbiképz Intézet Otven Eves Jubileumára. Bp., 1927. 152-199.
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Kiss Arnold úgy emlékezik Kohutra, mint aki a szószéken

mindig elvont, eszmei problémákról beszélt s a gyakorlati élet

kérdései iránt kevéssé fogékony szellem lett volna. A színes és

hangulatos portrénak ezt a megállapítását ki kell igazítanunk.

Kohut, a gyakorló rabbi távolról sem volt érzéketlen hívei aktuá-

lis életkérdései iránt, st sokoldalúságának egyik csodálatramél-

tó jellemvonása, hogy valóban elvont elméleti kutatásai mellett

mennyire meg tudta ragadni a mindennapi élet problémáit, hogy
azokról nézeteit a legváltozatosabb módon, a szószéken, a sajtó-

ban vagy — ha úgy találta helyesnek — hitközségéhez intézett

felhívás alakjában vigye a nyilvánosság elé.

Pécsi székfoglalója,^ ha magán hordja is kora keresett irá-

nyának stílusjegyeit, tartalmi tekintetben ma is mintaképül szol-

gálhat az elvi magaslatokon tartott aktuális témájú zsinagógái

prédikáció számára.

Pécsi rabbiszéke elfoglalásakor a legvitatottabb kérdés a

vallásos tradicionalizmus és a vallásos modernség egymáshoz

való viszonya volt. A magyar zsidóság életében az emancipáció

után— különösen a mveltek köreiben— a vallási hagyományok

ereje felette meggyengült. Amint ezt Koffer* megállapítja: alig

hogy emancipálták ket jognélküli állapotukból, tekintélyes ré-

szük emancipálta magát a hagyományok alól. Egyik oldalon a

túlzó vallási reformkövetelések, a másikon a minden haladást

ellenzk és a legapróbb szokásokban is szináji szentséget látók

tábora tömörül. Nem egy hitközségben testvérviszállyá fajult a

vita. Pécsett Kohutnak irányt kellett mutatnia. Székfoglalójában

megvailja, a harmonikus kiegyenlítdés híve. Saját szavaival

ez így hangzott: “A jelennek vívmánya csak az ókor öröksége

mellett üdvös és áldásos”, tudni kell, hogy “nem minden mi régi,

egyszersmind égi”. Éppen ezért akkor járunk el helyesen, ha

“dics múltunk régi, ó, de el nem avult tápanyagából” merítünk.

Az istentiszteletrl : legyen az formájában “az uralkodó szá-

zad nézpont magaslatáról” tekintve esztétikus, de tartalmában

“atyáink szertartása szerinti”. Tehát a tradició sérelmet nem
szenvedhet. Programja, hogy tradicionalizmust és haladást “az

5 üdvözl szó a Pécsi Izr. Hitközséghez . . . székfoglalása alkalmából 1874-ik

évi sept. 10-én . ,

.

* Dr. Koffer Ármin a budapesti Országos Rabbiképz Intézetben volt a tal-

mudi tudományok professzora.
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Irta: Dr. Sehweitzer József

Szellemi képességek és küls habitus tekintetében egyaránt

kimagasló és kivételes adottságokkal megáldott papi személyiség.

Ehrlich Ede utódaként Székesfehérvárról hívják meg t Pécsre.

Még csak 32 éves ekkor, de már országos tekintély. Még pedig

nemcsak a vallásos és polgári haladás eszméit követ zsidó ré-

tegek szemében, hanem a keresztény közvéleménynek a zsidóság

iránt elfogulatlan kiválóságai eltt is. így pl. nagyra értékeli t
Eötvös József báró kultuszminiszter. Tudományos munkássága

folytán 1869-ben akadémiai tagságra ajánlják, de a megválasz-

táshoz szükséges többséget nem kapta meg. Tudományos tevé-

kenységében nem kisebb ember támogatja t, mint Arany János,

^

aki akadémiai ftitkári minségében a bécsi, leydeni, párizsi,

oxfordi és boroszlói könyvtárakból kölcsönöz számára héber kó

dexeket—, készül nagy mvéhez, az Aruch-hoz, melynek kiadá-

sát azután Pécsett fogja megkezdeni. Mint Szegedet a Lwök,
Pécset Kohut tette világszerte ismertté a zsidó tudomány és a

keleti nyelvészet mvelinek táborában e hatalmas mve által.

Kiss Arnold, kinek édesatyjához, dr. Klein Mór nagybecs-

kereki frabbihoz Kohutot baráti szálak fzték, ifjúkori szemé-

lyes élményeit felelevenítve tudja ábrázolni az egykori pécsi f-
rabbi egyéniségét.^

Prófétai megjelenés, az akkori idk papi viseletének meg-
felel, lobogóan hullámzó hajfürtök, széles gesztusok, öblös, pré-

dikátori hang a magánéletben is. Szónoknak is elsrangú volt.

Prédikációi alig elképzelhet hosszúságúak . . . nyelvezetük pate-

tikus . . . alliterációkban szépelg és keresett— de a kor ízlésének

megfelel. Az eladás is ilyen volt . . . hosszú körmondatok, extá-

zissal eladva.

1 Arany János és Kohut kapcsolataira 1. Gergely Pál: Arany János és az

Akadémia. Bp., 1957. 42., 72; Arany János összes Mvei. XIV. Bp. 1964.331,448,728.

Arany János Kohutot igy jellemzi: “Kohut Sándor úr egy a héber litteraturában

kitünen jártas tudományos férfiú , . . kinek több értekezése már az Akadémia ülésein

felolvastatott . .
.” Id. mü. 461.

2 Kiss Arnold: Ifjak és öregek. Magyar Zsidó Szemle, XLVIII. 1931. 406-407.
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amely a szimbólumokat messze meghaladó realitással magát a

zsidó életet jelenti. És az els, amiben a zsidó élet ama történel-

mi napokban megnyilvánult: a tamid, a mindennapi áldozat. A
zsidósághoz — a szó nemes értelmében vett zsidósághoz — való

visszatérés felé ez az els lépés. Másként sohasem lehetett és ma
sem lehet eljutni az önmagunkat is legyz megtisztuláshoz, csak-

is a zsidóságunkért való mindennapi áldozás nehéz útján.

Történelmi idket élünk, melyek a zsidóság számára is új

életformákat, új feladatokat, új kötelezettségeket rejtegetnek

méhükben. Fel kell készülnünk reájuk.

Meg kell tanuljuk, hogy zsidóságunkért áldozatokat kell

hoznunk. Minden nap és az élet minden megnyilvánulásában

!

Rá kell eszméljünk arra, hogy mindenkinek a mulasztása

vagy hibája súlyos kihatással van az egész zsidó közösségre. Egy

elejtett szó, egy meggondolatlan gesztus, bármily ártatlannak

tetszik is, kiszámithatatlan károkat okozhat a zsidó összességnek.

Akarva, nemakarva, felelünk mindnyájan egyért és egy mind-

nyáj unkért. Ezért a mai nehéz idkben minden zsidónak óvakod-

nia kell a hívságos külsségektl. Energiánkat a bels zsidó élet

megszervezésére és megersítésére kell koncentrálnunk.

Hogy erre képesek legyünk, mindenekeltt meg kell szilár-

dítani hitközségeinket és azok intézményeit. Amit oly régen hir-

detünk, ma valóssággá kell tegyük: hitközségeinket a zsidó élet

él központjaivá kell kifejlesszük. Nem elégedhetünk meg azzal,

hogy a hitközség csupán a vallási élet szerve maradjon: hordo-

zója kell legyen a zsidó közösség minden szükségletének, kultu-

rális és szociális feladatainak, amelyek eredményes megoldása

ma a zsidóságra nézve valósággal létkérdés.

. . . Térjünk tehát vissza arra, amibl kiindultunk : a zsidó

életet csak a mindennapi áldozat erejével tudjuk megmenteni és

fenntartani. Amikor egy-egy fáradságos nap elteltével nyugo-

vóra térünk, tegyük fel valamennyien magunkban a kérdést:

mit tettünk ma a zsidóságért? Nyujtottunk-e valamit munkában
vagy anyagiakban a zsidó közösségnek, hogy ellenállóvá tegyük

az idk viharaival szemben ? És amikor e kérdésre önmagunknak

választ adunk, gondoljunk arra, hogy az egyén törékeny és javai

mulandók, de a közösség ers és örökéletü. Eszerint cselekedjék

mindenki

!
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ltt hol mint megválasztott elnöke, hol pedig minden választás

nélkül IS mint látható vezére. A cionizmus volt élete tartalma;

mködése palesztina-centrikus volt, a hitközségi életen belül és

kivül.

Mint országgylési képvisel harcolt a zsidók kisebbségi j'o-

gaiért ; nem egyszer kellett néki nehéz küzdelmet vivnia a román

parlamentben hangoskodó cuzista-antiszemita képviselkkel. És

Fischer József állta a harcot, mert az igazságot, melyet tudásá-

val, felkészültségével és logikus okfejtéssel védett, hangos sza-

vakkal nem tudták megdönteni.

Ügyvédi irodája tele volt mindig tanácsot kérkkel. Az
irányítását keresték közéleti férfiak, barátok és azt tlük soha

meg nem tagadta. Jogi kérdésekben elismert tekintély volt. Min-

dig tanult. Nemcsak jogtudományban képezte magát, hanem zsi-

dó történelemben, irodalomban is. A héber nyelv szerelmese volt.

Hitközségi élet vezetésére nemcsak tapintata, körültekinté-

se, nyugodt temperamentuma, hanem vallásossága miatt is a

legalkalmasabb egyéniség volt. Templomba járó, hagyományt-

tisztel zsidó volt.

Fischer Józsefet megismerhetjük egyik Írásából, melyet

1940. májusában közölt. (Raport Lunar, V. évf. 6-7 szám, 82-

85.old.) Kiérzdik belle az akkori idk hangulata, zsidó közéleti

férfiú gondja. “A mindennapi áldozat” címen a következket

irta:

A zsidóság története a küzdelmek hosszú sorozatából tevdik

össze.

Sokszor kellett a zsidóságnak súlyos áldozatokat hozni lété-

ért és jövjéért. És a zsidóság az isteni akarat eltt meghajolva,

alázatos lélekkel mindig vállalta a zsidóságából kifolyólag reá-

mért sorsot. Két ftényez volt, amely a zsidóságot megpróbál-

tatásokkal teli történelme során képessé tette a legkeményebb

sors elviselésére : az egyik az Istenben való szilárd hit, a másik

a saját ügyének igazságosságába vetett rendíthetetlen bizalom.

A babylóni számzetés legszorultabb napjaiban a nép lelke

Jesája próféta szavain keresztül vetiti ki soha el nem vesz re-

ménységét: “Jeruzsálem fel fog épülni és a templom megalapit-

tatik”. És valóban ! Cyrus perzsa király, akiben a nép prófétáin

keresztül hajlandó Isten felkent küldöttjét látni, megnyitja az

útat a Szentföld felé. Rövid idn belül újjáavatják az oltárt.
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séged magát-kiéltének az alap színére vág: hogy a fény-ünnepe

bibliai ember-eszményének megszemélyesítjéül riDD K*?

DX '’D a minden testi gyöngeségekben az Egyisten szelle-

mének erséül, a zsidó népiélek látta-várta fényeknek igaz em-

beréül, épen a határmesgyén roppantál halálba, innen a fény-

ünnepén — te szegény ember, te csodás ember, jó Eisler Mátyá-

sunk, én Eisler Mátyásom, áldjon meg az Isten életedért, áldjon

meg az Isten haló-porodban is. Ámen.

DR. FISCHER JÓZSEF (1887-1952)

Tiszaujhelyen született, felvidéki, gazdag nagybirtokos gyer-

meke, mégis saját erejébl végzi el középiskolai és egyetemi ta-

nulmányait. Ügyvédi vizsgája után Vázsonyi Vilmos országgy-

lési képvisel irodájában dolgozik Budapesten. 1913-ban Kolozs-

várra jön és megnyitja ügyvédi irodáját. Cikkeket ír a Kolozs-

várt megjelen ‘‘Estilap’-ba, melynek késbb fszerkesztje lesz.

Magyarnak hitte és vallotta magát mint sokan mások annak

idején. Az els világháborút követ események azonban t is a

cionista mozgalom mellé állították, hogy annak késbb vezetje,

irányítója és hséges harcosa legyen.

1919-ben a Kongresszusi Izraelita Hitközség elnökévé vá-

lasztják és annak élén állott huszonöt esztendn keresztül.

1939. április 16-án megtartott Közgylésen a hitközség me-

leg ünneplésben részesítette elnöki mködésének húszéves ju-

bileuma alkalmából:

''Fáradhatatlan munkájával megersítette hitközségünket;

a zsidó élet száz^meg százrét feladatait biztos látással, nagy

bölcsességgel, higgadtsággal, ügyességgel és politikai rátermett

séggel kezeli és oldja meg. Hitközségi életünk nyugodtsága, har-

móniája az ö elnöki mködésének eredménye” szólt a köszöntés

a hitközség nevében. Eme tulajdonságok Fischer Józsefet elnöki

tisztségre predesztinálták. És ezért nem véletlen, hogy t válasz-

tották meg a Zsidó Párt erdélyi tagozatának elnökévé, a zsidó

Világkongresszus elnökségének tagjául. Dr. Adorján Ármin ha-

lála után (1938) pedig veszi át az Erdély-bánáti Izraelita Hit-

községek Szövetségének elnökségét. Éveken át a kolozsvári ‘‘Sha-

iom’’ páholy (Bnai Brit) elnöke.

1920 óta pedig az erdély-bánáti Cionista Szövetség élén ál-
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gesebb tisztségben: ahogy az elhangzó szónál, a legnyomósabb-

nál is súlyosabban nehezedhetik gazdájára az írásba adott leg-

egyszerbb böt is. És férfi erejével gyzte a felelsségeket

— gyzte asszony-lélek szépségében — valósággal a bibliai Pél-

dabeszédek asszony-eszményére vágón: nn‘?K; nn’ ahogy

az, a guzsaly és orsó mellettrl, a ház ezer egyéb ügyének-bajá-

nak is a gondviselje. No’s is a mvészi takácsmesterek céh-

belije volt, akik ott ülnek, rajongón-veszdn dolgozgatva az er-

délyi zsidóság történetének szövszékénél: ahogy épen teremt-

ben hagyja munkájukat az id meg a gép — aztán? masn

nn’n nma hát , akárcsak az ezer okosságok nagyasszonya lett

volna, az, aki a nagyságból kikopott régi udvarházban tesz-vesz

f a kezében a munka, konyha-kamara robotolásos rendben —
és kilépte az életbe tiszteletet parancsoló elkelség. így festet-

lek, Így, igazi nemzetes-asszonyi gálaruhául, az föliratai és be-

számolói: gyürdött méltóságban egyenes hangok, koldus-kéré-

seknek klasszikusan szép irás-remekei . .

.

És az az otthon : i’m ahogy k egyek voltak, az

övéi meg . Azok az egymásra meg egymásba érezések : a magos-

ságokat járó komolyságok és a mélységeknek ereszked gyön-

gédségek. Apai lelkében hamar-bánatok meg hamar-boldogságok,

és körötte és fölötte gyermeki hódolat és becézgetés. Az unoka

kacagására azok a pillanatnyi kifeledkezések a múltból és azok

a rá-rájött befelé emésztdések a jöv gondján ... És mit, hogy

az apai érzése az asszonyiba is vitte, és álmodta és valósággá

teremtette volna másik leányának is az álmait? Rejtelmes han-

gulatok: nasi ’JS Jákob sapa az anyja vesztette József napsu-

garas, holdfényes, csillagos álmát úgy fogadja, oldalán a még
él anya képzetével — pedig, hát a gyermeke életének meleg,

színes álmáért, akár több is volt mint a pátriárka: laxi ’JS

hogy egészen egy volt az Anyával. Az az asszonyos benne odáig

is tudta az asszonyit, a legfönségesebb asszonyiba— az anyaiba.

Most végre nyugalomra enyhült az élete; vagy talán még
most sem: majd csak akkor, ha életté lett álma feléje fog moso-

lyogni az legárvábbjának a szemébl. . . Te szegény ember, te

csodás ember ; te, aki halódtodban is az voltál, iáin DS5?a ma’ ni

ami erid teljességében voltál: akkor is, abban is a gyöngesség-

nek megható és megrázó energiája, az orvosi egy-órákat megany-

nyi örökkévalóságokká átdacoló: te, akinek elholtod is egyéni-
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minden izecske, a maga életét élben. Csupa kritika, a legmoder-

nebb meglátások; és kritikájában és modernségében újfönt az

az asszonyi elem: nsis S’n 'n ahogy az élet történeti érté-

keit oly aggódó félelemmel, istenfélelemmel nézte. Kritika? látta

az igazát, de asszony-lélek volt: egy kis költiségért, álomért,

divinációért, a hangulat szépségéért hagyni tudott minden kri-

tikát. Modernség? látta az igazát, de asszonyi-lélek volt: ijedten

gondolt rá, hogy megbánthat vele egy-egy hagyományt, hogy fáj

is a hagyomány lelkének, ha kihagyja a gondjaiból — inkább

vissza is hozzá, vissza akár a már hagyományossá lett újból is.

*

Ebben a ketts sugarasságban ragyog a papi-tanitói egyéni-

sége. Milyen hivatottságok ; templomban, iskolában a tudás a-

nyagának korlátlan ura, és a világosságban az átközlés mestere

— és csupa gond meg aggódás, az asszonyi pszichéé, az az igaz-

ban is a szépet is keres; egy jelznek, egy hangnak a gondja, a

többnek meg kevesebbnek esztétikai aggódása: in psin

szépségben ömlik-e ajkáról a szó . . . Mennyire is a leikével taní-

tott, és szolgálta községét. Szólt hozzátok : a lelkét láttátok ; vagy

nem is : hiszen a tiétek volt a lelke, egészen odaadta nektek. Min-

den tanítványa a gyermeke volt neki, minden egyes híve a test-

vére volt neki ; mindenik halott az halottja volt, minden meny-

asszony a gyámleánya volt — és a magas férfias homlokon

nem egyszer végigpréseldött az asszonyosan lágy kéz : beválik-e

májd ez az Ígéret meg amaz ? nem torzul-e májd görcsbe az a si-

ma mosoly? és elszorult a szive: hogy minden- minden szenvedé-

ses csalódásnak a felelse.

Aztán a zsidó közéletben az a több-embernyi ert is igényl

munkásság és hozzá a munkája anyagában az a sokféleség, sok-

ban eg3rmásnak éllel is ellenkez elvek és benne hordozásuknak

és hirdetésüknek az a keresetlen készsége : hogy csak féltékeny-

je sem lehetett egyik a másiknak. Misztikum volt az: az én lel-

kem nem tudná utána; csak a nyitjáért próbálgatott a mélyibe

— és azt látta meg, azt, az asszonyit. Az egyik zsidó-eszmény

meg a másik zsidó-eszmény — és megszólalt az az asszonyi : me-

lyiket szeresse hát melyikrl is mondhatna le? hiszen mind a ket-

t drága a lelkének. És vitte is ket, ’öi ^^sa Rím egységes

lélekkel vitte, akit ki nem kezdhetett senki birálgatása . . . Hol a

legels volt, hol az elsk egyike és itt meg amott a legfelelssé-
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gyengeség — zsidó emberekben, ez a legegyénibben zsidó elem.

Az örök asszony!: a nagy passzivitás, amely a jóban teremtbe

viszi, föl-föl a gondviselésig is; minden testi és erkölcsi bántó-

nak hamar-érzékenysége, amely csupa hsiség a trésben, min-

den szenvedések vállalásában. Ez a történeti zsidó lélek : a törté-

netet csak vele állhatta a zsidóság; de az a készség nem vulka-

nikus alakulat ; az bibliai eleme a zsidó léleknek : ’jr páni Dim
ms mii? xin abból a szentséges isteni gyöngeségbl való,

amely a haragban is csupa irgalom; amely, ha vétkeztek is elle-

ne, nem a vétkest, hanem magát érzi: D’jjan ^5?i ^5? és a

rendkivüliségekben is háromszoros-négyszeres is lehet érzékeny-

sége a rosszért— ion nu?i5?i de a jónak ezerszeresen is há-

lása.

Ügy-e Így láttátok? Hiszen a szemekbe is élezdött leikébl

az a két-elvség ; és ahogy élte a zsidó léleknek azt a két elemét,

a kemény ert meg az asszonyit, szinte kivételese volt a meg-

egyénitésnek. Nem hogy tovább, mint benne, nem viheti ember-

ben az a kett ; hanem hogy benne, máskép mint más legtöbbek-

ben, valami különvalóságban maradt meg, valami egyoldalúság-

ban, grandiózusban, élte az életét az egyik elv is, a másik is. Sza-

va, gondolata Q’in pisa hegyeket szétmorzsoló, sziklákat szét-

csapdosó acélosság, és ahogy elmondta, ppi naai í?ip hangjá-

ban a színek csupa fáradt halványság. Az emberiség emberte-

lenségein, zsidók zsidótlanságain micsoda haragok tüzébe nem
izzott a lelke ; és ahogy kicsapott, a prófétai indulatnak sistereg-

ve csuklott vissza a lángja, könnytl oltogatva, amit befelé sírt

a lelke.

Tudásoknak micsoda fölhalmozása: zsidó és magyar fiskolák

professzorságába is emel; mveltségében T’íiy íUlöS fiMl a

zsidó hagyomány végtelenje, de a másik végtelenség is, a közös

emberi
: n’nj? niiöN minden idk hittudománya ; niyw’ pin a tár-

sadalmi boldogulásnak, a szociológiának kincses eszméi ;n5?Ti naan

filozófia meg természettudomány. Férfi munkája, a munkának
nekigyrkzött férfi-eré volt a sok, amit fölhalmozott; és mi-

csoda asszony! szellem: az a tisztaság, az a rend-szeretet, min-

dennek az az aprólékos elfiókolása. És tudásában a zsidóság

tudománya tudomány volt: nem halottas anyag, amiben csak

volt élet, hanem minden ami volt, minden ami van, minden eszme,
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egy elvesz világ, oda a lelkedre szakadok, hogy együkbe is be-

leszakadhatott volna a lelked. A visszaemlékezésben is micsoda

rettenet: apj’ at:;’T a pátriárkának az a gyászt meg gyászt

ülte; félelmetesebb, mint ahogy a midras az sapára olvassa rá

a Jób szavát: ’^Dp^? sPi Xp mit, hozzájuházás az el-

shöz, hozzácsittulás a másodikhoz, hozzáenyhülés a harmadik-
hoz? az Újabb, ahogy jött, fölzavarta a régit is — hogy a körü-

lötte megmaradt és megteremtdött életek legboldogabb boldog-

jáéi is, föl-fölzavarták a lelkét. És mégis . . . Úristen, milyen er
is volt a te szolgád ereje; milyen er is volt a te erd, te nagy

ember : hogy abban az emberin alul való testi gyöngeségben, meg
lelkednek azokban az emberin fölül való szenvedéseiben is élte

a maga életét, és vitte a teljességekig.

Látlak, ahogy voltál; látom ami voltál. Sokszor feléd resz-

ketett a lelkem, hogy is van a lelked a te Isteneddel. Nem hogy

meghasonlástól féltettelek : úgy néztelek mindig, 05?

n’n'JX mint aki alázatosságban jár az Istenével; tudtam, hogy

ember vagy, hogy zsidó vagy, hogy pap vagy — de mert, amit

rád mért Isten, sok volt e háromnak is, az egyet kerestem, a leg-

egyénibbet benned, azt, amiben minden-minden, a legsemmibb

is, a végtelenség is, egyénivé lett életedben . . . Hát úgy láttalak

Isten eltt álltodban is; abban, ami az életed nyers anyaga is

volt
: gyöngeségben és erben, a szenvedés és a diadalmasság tra-

gikumában. Nem, az er nem tudta, még tebenned sem tudta,

nem tudhatta lázadozás nélkül : D’jax na DX odaszólt Istennek,

mit próbálgatsz rajtam? hát sziklák ereje az én erm? Odaszólt,

de gyáván szégyenlsen, rá is ijedve a maga merészségére. Az-

tán megcsendesültél ; zokogtál egyet-egyet, sirattad magadat, és

megcsendesültél. Az emberi dac elült, a zsidó maga-megadás rá-

némult a végzetre, és a pap filozófiája látott: az Úristen mvé-
szete dolgozott így. Keserves arra, akit ér: de a mvészet nem
dolgozik a mese optimizmusával. Isten mvészete sem — az éle-

ted anyaga is arra járt, ami az egyéniséged volt. És te az voltál:

a gyöngeségnek és az ernek, a passzivitásnak és a kemény aka-

ratoknak, az élet asszonyt- és férfi-principiumának az egysége;

bizarrnak tetsz és mégis természetesen — egyszer, kivételes-

ségében is szinte mindennapi, a maga adottságában utána-né-

zésre sem való, legtökéletesebb egység.

Ez a gyöngeség — nem az akármilyen: ez az asszonyias
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tott karját levágta egy villanypózna. Férje rákban pusztult el.

A kett hatása alatt öngyilkosságot követett el. Atyja emlékének

fénycsóvájából egy sugár essék Reá is.^

DR. EISLER MÁTYÁS*

Jaj, nem igy gondoltuk azt mi ketten, amikor a két öreged

életet, a tiédet is, nemcsak az enyémet, a kedvesked ünneplés

idfordulói kezdték fenyegetni; és én, a korosabbik. Isten ke-

gyelmébl megértem azt az iméntit is; és ünnepemet te, a fiata-

labbik, a mindnyájunk Véne, te avattad az Isten kegyelmébl

való szépnek legszebb szépségeivel, te avattad, te szentelted val-

lási ünneppé: hogy akkor, kéz a kézben, egymásnak a szemébe

nézett az öreg barátság két igaza — hogy a te negyvenességed

ünnepén pedig az els-szó az enyém lesz ... És im, az ünnepnek

elébe lopta magát ez a temetés; és ama várt els-szó helyében

a nagyon váratlan végs-szó sír föl : apS’ a»’i a pátriárkát si-

rató, TJiS ti®"? ’ü’S aki rövides életében annyiszor üldö-

gélhetett el megannyi emészt testi-lelki szenvedésekben.

Most végre nyugalomra enyhült az életed, te szegény ember,

te csodás ember, Eisler Mátyás ; nyugalomra ; és csak most, a ha-

lállal : a te életed, aki a legnyugodtabb lélek voltál ; embernek is,

papnak is csupa nyugodtság, higgadt megfontoltság; színre, a-

kár rejtélyesen hideg is: haragban is semmi hamar indulat, min-

den idkben a maga idejét kiváró. .. Épen ez az: hogy tudtál

nyugodt lenni ; és az volt az erd— és engemet megzavart annak

az ernek és annak a nyugodtságnak a látása. Mert nem a dia-

dalmas er boldog nyugodtsága volt az a tied, hanem a gyön-

geségbe, betegségbe kárhozott sernek maga-megcsittítása.

Mennyi szenvedés; és milyen fönség, ahogy megnyugvásba vit-

ted.

A leggyöngébb szervezet, a magából kiteremtdött bajoknak

is a betegje, és azok az égbl lehulló csapások, mindegyik egy-

1 Irodalom: Eisler Mátyás: Bánóczi József, a levélíró mvész. IMIT Évkönyve.

1930. 36-79; ITeinberger Mózes: Eisler Mátyás irodalmi mködése (1886-1930). Mo-

nitorul comunitati izraelite — Hitközségi Értesit I.-IL Cluj, 1935-1936. Lóránt Klári:

Édesapám. Uj Kelet. 1958. VIII. 13.

*Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi frabbi mondta el e beszédet Dr. Eisler

Mátyás temetésén, Kolozsvárt, 1930. december 14-én. Közzétesszük ezeket a “Kecske-

méti” sorokat mindkettjükre való emlékezésül.

81



DR. EISLER MÁTYÁS

hármas kötelék nem lazulhat meg soha. Ily hármas fonalat so-

dorni a legszebb emberi feladat” (Veridicus: A lelkek kibékülé-

sének feltételei. Lúgos, 1927. 8.).

Közéleti munkássága megbecsülése nyilvánult meg abban,

hogy 1921-ben az Erdély-bánáti Rabbiegyesület elnöke lett.

Szabad idejét tudományos munkára forditotta. Nyelvésznek

indult. Doktori disszertációja fonetikai tárgyú (A gyökbeli han-

gok interdialektikus változásai az aram nyelvekben. Bp., 1889.).

Még magántanári értekezése is nyelvészeti vonalon mozog (Apá-

czai héber tanulmányai. IMIT Évkönyve, 1900.).

Késbb azonban érdekldése az erdélyi zsidók története felé

fordul. Két fontos értekezése van ebbl a tárgykörbl : Az erdé-

lyi országos frabbik (IMIT Évkönyve. 1901.) és Az erdélyi zsi-

dók múltjából. (Kolozsvár, 1901). ö kezdte meg ennek az elhagyott

területnek mvelését, ahol elbb neki magának kellett felkutatnia

az okleveleket is. Sajnos, hamar abba is hagyta. Az Encyclopae-

dia Judaica néhány cimszavát lehet még idevonnunk. Kezdemé-

nyezésének máig kevés folytatója akadt.

Irt azért sokat és sokfelé, országon belül és kivül (olykor

Enyedi Mátyás néven), de érdekldését széttördelte.

Miért tört meg munkásságának egyenes vonala?

iCsaládi körülményeire gondolunk. Négy gyermekük közül

elvesztette fiát és egyik leányát. Késbb feleségét is, aki Dr.

Weisz Ignác esztergomi frabbi leánya volt. Életben maradt két

leánya közül az egyik — Lóránt Klári — tehetséges, a tollat is

jól forgató n volt. Tle bírjuk Apja jellemzését: “Hivei voltak,

de nem voltak barátai
;
izoláltságáról panaszkodott . . . Életébl

hiányoztak a nagy konfliktusok, de a víziók is.” 0 idézi végren-

deletének következ szavait is: “Gyermekeim, kerüljétek el a

csúf szavakat, mert a csúf szavak beszennyezik nemcsak az aj-

kat, de a lelket is, melybl fakadtak.”

E sorok feljegyzjének irodalomtörténeti szerep jutott ré-

széül. A Siesta Szanatóriumban Budapesten volt József Attila

egyik utolsó ápolónje, ö irta azt a hires levelet, amelyben köz-

li a költvel rémes álmát: Látta t a vonat kerekei alatt. A le-

vél küldjét, akirl Déry Tibor novellát irt, sokáig kereste a Jó-

zsef Attila-kutatás. Végül maga jelentkezett a Hatikvah-ban

közzétett emlékezéseivel.

Szerencsétlen véget ért. Izraelben robogó vonatból kinyuj-
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Irta: Dr. Scheiber Sándor

1944 eltt a magyar rabbikarból hárman szereztek egyete-

mi magántanárságot: Büchler Sándor a pesti, Eisler Mátyás a

kolozsvári és Kecskeméti Ármin a szegedi egyetemen. (Blau La-

jos eredménytelenül próbálkozott a pesti egyetemen.)

Eisler Mátyás személyében nem érdemetlent ért ez a tudo-

mányos cim. Levelezésébl tudjuk, hogy Bánóczi József buzdí-

totta : “Nem gondolhatna-e arra, hogy K. — ott habilitálná ma-

gát, p. 0. héber nyelv és irodalomból?” (1892. VII. 8.). A követ-

kez esztendben ez be is következik.

ível pálya vezetett el idáig. 1865. IX. 2-án született Pátyon

(Pest megye). 1880-ban iratkozott be az Orsz. Rabbiképz Inté-

zetbe, ahol 1891. VI. 18-án avatják rabbivá. Közben az 1887-88.

tanévet a berlini Lehranstalton tölti. 1890-ben az Orsz. Izr. Ta-

nítóképz Intézet helyettes tanára, de már 1891-ben kolozsvári

frabbi. Ezt a széket haláláig — 40 esztendn keresztül — tölti

be. 1931. XII. 13-án hunyt el.

Mködése modern hitközséggé szervezi a gyülekezetek A
hittanitást zsidó szellemi tartalommal tölti meg. Felolvasóülése-

ket rendszeresít. Magyar és németnyelv, igényes beszédeivel

messzehangzó fórummá teszi szószékét. Hadd említsünk néhá-

nyat cim szerint is (21 nyomtatott prédikációját tartja számon
homiletikai bibliográfiánk cédulakatalógusa)

:

Szeptember tizenkilencedike. Kolozsvár, 1902 (Kossuth cen-

tennáriumán) ; Az igaznak emlékezete áldás. Kolozsvár, 1905

(Gyászbeszéd Szilasi Móric felett) ;Im Wandel dér Zeiten ; Cluj-

Klausenburg, 1928) ; (Hét német prédikáció) ; Az Isten fájdalma,

Cluj-Kolozsvár, 1928) ; (A tóratekercsek elégetésének gyászülé-

sén) ; Hét alkotó energia, Jabneh. III. 1930 ; (A kolozsvári Zsidó

Kórház felavatásán).

A román uralom alatt a lelkek megbékélését hirdeti

:

“Egymás nyelvének és kultúrájának minél teljesebb megis-

merése, minél több gazdasági érdekközösség megteremtése a

népcsoportok között és végül a nép lelkének átitatása a vallási

és nemzeti türelem és az egyetemes emberszeretet eszméivel. Ily
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1884 IX.—1885 IV. Dr. Kohut Sándor (Nagyváraddal

közösen)

.

1885 IV.—1887 XI. Rausnitz Salamon rabbihelyettes.

1887 XI.—1888 VII. Dr. Rosenspitz Sándor hitszónok.

1888 VIII.—1890 VII. Dr. Klein Jakab frabbi.

1890 VII.—1891 VII. A frabbi állás betöltetlen.

1891 VII.—1930 XII. Dr. Eisler Mátyás frabbi.

1930 XII.—1934 IX. A frabbi állás betöltetlen

1934 IX.—1944 V. Dr. Weinberger Mózes frabbi.

A kongresszusi izraelita hitközség templomában a következ

kántorok mködtek

:

Waldberg Márk (1886-1916), Reiss Ábrahám (1916-1918).

Mindketten a kolozsvári házsongárdi temetben nyugosznak.

Davidov Mihály (1918-1922), késbb galaci fkántor. Ruwinsky
Rafael (1922-1923), majd a bukaresti Coral templom fkántora.

1964-ben Izraelben telepedett le. Ott hunyt el 1968-ban. A lublini

származású Rabetz Benjámin 1924-tl 1944-ig volt a hitközség

fkántora, Auschwitzban fejezte be életét.

Másodkántorok voltak: Bein Ern (1930-1934; 1948-1956),

aki Chederan hun3rt el 1967-ben; Schwartz Sámuel (1934-1943),

aki munkaszolgálatosként halt el 1943-ban, a Keleti hadszintéren.

A templom kórusának kitn tagjai voltak: Schwartz Sán-

dor tenorista; Meiszter Sándor és Zoltán, (gyártulajdonosok To-

rontóban) ; Fuchs D. Ábrahám volt bukaresti, majd antwerpeni

fkántor, aki ma Béllé Harborban (USA) gyönyörködteti tem-

plomának hiveit ragyogó zenei tehetségével. Vida-Videriu Ale-

xander pedig a temesvári (1940-1945), majd a kolozsvári Magyar
Opera kiváló baritonistája.

Az egyházfi-teendket Beraát Lázár (1881-1928), Grünfeld

Áron (1915-1930), majd Berkovits Emánuel (1930-1944) és

Hermann Jakab (1930-1944) végezték, akiknek élete Auschwitz-

ban fejezdött be.
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Napközi otthon, Aggmenház, Árvagondozó, stb.) megeraitésé-

ben.

Az 1936-1944-eai esztendkben hatalmas munkát fejtett ki

zsidó menekültek megsegítésében. 1939-ben létrehozta az Erdély-

bánáti orthodox és kongresszusi központi irodák égisze alatt a
“Zsidó Menekültek Erdélyi Központi Bizottságát”, mely hivatva

volt megbirkózni a nácikörmökbl megmenekült zsidó testvérek

Palesztinába való juttatásával.

A hitközségi élet megersítésére kiadta a “Hitközségi Ér-

te3it”-t, mely 1936-tól 1942-ig jelent meg és példáját követték

más erdélyi hitközségek is (a kolozsvári orth. hitközség, az ara-

di, brassói, nagyváradi izr. hitközségek). 1939-ben, Dr. Nieme-

rower Jakab bukaresti frabbi elhalálozása után komoly jelölt

volt Románia országos frabbi állására.

Tíz éves mködése alatt az istentiszteletek látogatottsága

oly annyira megersödött, hogy nagy ünnepekkor a ftemplomon
kivül még két imahelyen kellett istentiszteleteket rendezni.

Tudományos téren nevet szerzett magának a “Zsidó szólás

és gondolatszabadság” történetérl irt héber müvével, (“Sepher

Ve-Sayyiph”. Book and Sword, New York, 1966), továbbá a

magyarországi héber költészetrl irt dolgozataival. (Irodalmi

mködésére vonatkozólag lásd a “Bibliographiat”).

Dr. Weinberger Mózes frabbi, aki a háború közepette kül-

detéseként eljutott Izraelbe, mint nevel folytatta ott mködését.

Izrael állama megalakulásakor, 1947-ben, a zsidó állam külügy-

minisztériumába kapott meghívást, ahol megszervezte a Kelet-

Európai tagozat egyik alosztályát (Magyarország, Románia és

Finnország), majd 1948-tól 1950-ig a Budapesti Izr. Követségen

mint allijatiszt mködött. (Ekkor cserélte fel nevét Carmilly-re).

1957. óta a new-yorki Yeshiva University-n a zsidó tudomá-

nyok tanára.

1970-ben az “Outstanding Educator of America” (Amerika

egyik legkiválóbb nevelje) kitüntetést kapta tudományos és ne-

vel munkásságának elismeréséül.

Ezek szerint a hitközség frabbijai az 1881-tl 1944. má-
jusáig a következk voltak:

1882 IV.—1883 IX. Kunstadt Izsák frabbi (Nagyvá-

raddal közösen).

1883 IX.—1884 IX. A rabbi állás betöltetlen.
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vizsgákat a budapesti Rabbiképz Intézetben és az ott végzettek

közül fognak majd rabbit választani. A Rabbiképz Intézet Dr.

Eisler Mátyást, az Országos Izraelita Tanitóképz intézet helyet-

tes tanárát ajánlotta a kolozsvári izr. hitközség frabbijául. Meg
is hivták 1891. év peszach ünnep els napjaira, mig az ünnep
utolsó napjaira Dr. Hoffmann Emil kapott újból meghívást.

1891. julius 2-án tartott elöljáróság! ülés Dr. Eisler Mátyást hoz-

ta javaslatba a képviseltestületnek, mint megválasztandó f-
rabbit. 1891. julius 19-én a hitközség meg is választotta t a
hitközség frabbijául. 1891 augusztus 16-án tartotta meg szék-

foglaló beszédét és az megválasztásával a hitközségnek negyven
évig valóban nem volt gondja a frabbi állás körül.

Eisler Mátyás elhalálozása után (1930. december 13) mint-

egy négy évig a frabbi állás betöltetlenül állott. Klein Eliahu

rabbihelyettesként mködött 1934. szeptemberéig. Közben a hit-

község elöljáróságát élénken foglalkoztatta a rabbi állás betölté-

se és számos rabbi nyert meghívást próbaszónoklat megtartásá-

ra. Közöttük: Dr. Guttman Henrik (jelenleg rabbi Beaufort-

ban (South Carolina, USA), Dr. Weisz Pál volt debreceni frabbi

(jelenleg a jerusalemi Héber Egyetem tanára), Dr. Fisch Hen-

rik (jelenleg a budapesti Izr. Hitközség frabbija), Dr. Lányi

György (elhunyt New Yorkban, mint az “Or Chadas” templom

rabbija). 1934. shabuoth ünnepére a budapesti Országos Rabbi-

képz hallgatóját, Dr. Weinberger Mózest hivták meg próba-

szónoklat megtartására és 1934. júniusában egyhangúlag meg is

választották a hitközség frabbijául. Az újonnan megválasztott

frabbi 1944. május 2-ig, a kolozsvári gettó felállításáig, töltötte

be frabbi tisztségét, amikor is Dr. Fischer Józsefnek, a Juden-

rat és a hitközség elnökének felkérésére életveszéllyel járó kül-

detést vállalt magára.

Tíz éves mködése alatt Dr. Weinberger Mózes frabbi

reorganizálta a város elemi- és középiskoláiba járó zsidó tanulók

nevelését. 1940-ben kezdeményezésére újból megnyitották a nyolc-

osztályos zsidó fiú- és leánygimnáziumot, amelyeknek tanára és

ftanfelgyelöje volt. Bevezette a szombati ifjúsági istentiszte-

leteket. Kulturális téren beindította a helybeni cionista egyesü-

letekkel karöltve a Hitközség rendszeresi kultur-eladásait és le-

rakta egy építend zsidó kulturház alapjait és e célra megvétette

hitközségével a Rudolf- u. 17-i szám alatt lév telket. Szociális

téren részt vett a helybeni zsidó szociális intézmények (Negylet,
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zonyitványai is kitn szakismeretet tanusitanak, Dr. Klein Ja-

kab urnák rabbivá való megválasztását elhatározza”.

1888 szeptember 2-án el is foglalta állását.

Dr. Klein Jakab egyetemi tanulmányait Berlinben (3 évet)

és Halléban (1 évet) végezte, ahol bölcsészetdoktori grádusát,

“dicséretes” fokkal szerezte meg. A Hochschule für die Wissen-

schaft des Judentums hallgatója, az 1883-84. évben a bécsi báró

“Königswarter” ösztöndij nyertese, 1886-ban Bécs egyik negye-

dének egyhangúlag megválasztott frabbija, amelyet azonban

nem foglalt el. Zalaszentgrótra ment, ahol egyidben választották

meg Béccsel. Kolozsvári mködése alatt 1888. szeptemberétl

1890. júliusáig, reorganizálta a hitoktatást, amely nagyon elha-

nyagolt állapotban volt; megnyerte magának a hitközség rokon-

szenvét, mert lelkesedéssel és sokat dolgozott érette. A hitközség

nagy sajnálattal vette tudomásul 1890. junius 26-én benyújtott

lemondását, minthogy Szentes városában választották meg f-
rabbinak. Szentes nagyobb anyagi elnyt jelentett számára, mint

az akkori Kolozsvár. 1890. julius 29-én megtartotta búcsúbeszé-

dét s alig két esztends mködése után elhagyta a várost. A hit-

község elöljárósága 1890. julius 25-én újból pályázatot hirdetett

a megüresedett frabbi állásra. A közzétett pályázatra husizon-

ketten jelentkeztek: Bchler Juda (Vác), Bchler Márton

(Csongrád), Friedlieber Izsák (Szolnok), Friedmann Adolf

(Ungvár), Friedmann Bernát tanitó (Eger), Friedmann Illés

tanitó (Görb-Pincehely), Goldberger Lipót tanitó (Szerencs),

Gottlieb Ferenc tanitó (Kisszeben), Grosz Hermán (Beél), Grn-
hut Lázár (Temesvár), Hállás Simon (Ercsi), Hirtenstein Adolf

(Szirák), Dr. Hoffmann Emil (Budapest), Dr. Kelemen Adolf

(Nagyatád), Krausz Mór tanitó (Szirák), Dr. Liebermann Jakab

(Paks), Linczner Márton (Nyirlugas), Schwartz Hermann
(Teplicz), Silberstein Soma tanitó (Kiskunfélegyháza), Stein

Mayer Miksa (Törökszentmiklós), Wallesz Áron (Jászárokszál-

lás) és Dr. Wiener Márk (Mindszent).

A pályázók közi meghívást nyertek: Dr. Kelemen Adolf,

Dr. Lieberman Jakab és Dr. Hoffmann Emil.

1890 szeptember 14-én a frabbi állást újból felajánlják Dr.

Gnsz Áronnak, akit közben Vercén választottak meg rabbinak.

1890. decemberében meghívták még Friedlieber Izsákot Szolnok-

ról, majd úgy határoztak, hogy bevárják az 1891. februári rabbi-
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egy határozata, melyben köszönetét és elismerést szavazott meg
számára, ugyanilyen irás a sanantonioi Beth El hitközségtl, az

amerikai tudóstársaság tag és bels tagtársul fogadó oklevele,

a csurgói fgimnázium igazgatójának két levele, a san-franciscoi

osztrák-magyar konzul hivatalos köszön irata. DreyfusB I. H.

belgiumi országos frabbi és Weil Emmanuel párizsi frabbi

levelei azonkivül sok hirlapi kivonat. A hitközség fleg Bánóczy

József Írásbeli ajánlatára felkéri próbaszónoklat megtartásá-

ra, amelyet 1887 november 15-ike körül tart meg. November

20-án megtartott elöljárósági ülés pedig Dr. Rosenpitz Sán-

dort a hitközség hitszónokául és hitoktatójául alkalmazta,

rabbioklevelének felmutatásakor pedig rabbijául is megválasz-

taná, erre azonban nem kerül sor, mert 1888 junius 10-én a hit-

községhez beadott Írásában bejelenti: “miszerint a magas mi-

nisztérium által Budapesten fog alkalmaztatni” és ez okból az

szi ünnepek után állásából távozik. Dr. Rosenspitz S. már 1888

julius 1-én elhagyta a hitközséget.

A hitközség 1888. julius havában újból pályázatot irt ki a

rabbiállás betöltésére évi 1000 forint fizetéssel. Az “Egyenl-

9ég”-ben megjelent hirdetményre tizenegyen küldik be pályáza-

tukat: Büchler Márton (Csongrád), Büchler Zsigmond (Albert-

Irsa), Jordán Sándor (Miskolc), Dr. Günsz Áron (Pécs), Dr.

Klein Jakab (Zala-Szent-Grót), Kohn Mihály (Monor), Krausz

Henrik (Miskolc), Dr. Schreiner Márton (Csurgó), Dr. Sebk
(Schönberger) Márk (Boroszló), Stein Mayer Miksa (Török-

szentmiklós) és Weisz Adolf (Gyöngyös.)

A pályázók közül els helyen Dr. Günsz Áront jelölik, t is

hívták meg próbaszónoklatra, de egészségi állapota miatt a meg-

hívásnak nem tehetett eleget. Dr. Schreiner Márton pedig nem
volt hajlandó próbaszónoklatot tartani, igy Dr. Klein Jakab zala-

szentgróti frabbit hívták meg, aki 1888 augusztusi 4-én mon-

dotta el bemutatkozó beszédét a kolozsvári izr. hitközség templo-

mában. Másnap, augusztus 5-én megtartott közgylés pedig Dr.

Klein Jakabot egyhangúlag megválasztja a hitközség frabbi-

jául. A közgylés jegyzkönyve a következket tartalmazza: “A
képviseltestület tekintettel arra, miszerint Dr. Klein Jakab ur

próbaszónoklata a nagyszámba egybegyült hívek között köztet-

szésben részesült, hogy szónoki tehetsége kifogásolhatatlan s a

magyar nyelvben is teljes jártasságot tanúsított s rövid id alatt

teljes gyakorlottságot is szerezhet, tekintettel emellett, hogy bi-
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Avne Zikaron, Temesvár, 1875 ; Ein offenes Wort . . . und Gross-

wardeiner Gemeinde, (n, p.) 1882;

A Talmud és a középkori rabbinus! tekintélynek a “Goj”-i

vonatkozó egynéhány állitásáról, Istóczy úr figyelmébe ajánlja

Nagyvárad, 1881;

A félreismert Izrael. Történeti kép. Hitszónoklat . . . 1882.

decz 5-én Nagyváradon. Nagyvárad, 1882;

Mi a Talmud ? Hitszónoklat . . . 1882. évi deczember 23-án

Nagyváradon. Nagyvárad, 1883;

1883. szeptember 20-án Tisza Kálmán miniszterelnököt, aki

Nagyváradra látogatott el, köszönti nagy beszédben. A beszédet

héberre forditotta Lw Solomon és megjelent a “Hasachar” fo-

lyóiratban (XI. Évf. 594-596. old.), melynek Kohut munkatársa

volt (lásd B. Wachstein, Die hebráische Publicistik in Wien,

Wien, 1930. Vol. III. p. 38, 48).

Dr. Kohut Sándor frabbi távozásával a kolozsvári frabbi

állás betöltetlen 1887 októberéig. A rabbifunkciókat és a hitok-

tatást Rausnitz Salamon rabbihelyettes végzi. 1886. december

28-án a hitközség megkeresést intézett Schweiger Mártonhoz, az

Országos Izraelita Iroda akkori elnökéhez, hogy legyen segítsé-

gükre megfelel rabbi megválasztásában; ajánljon a Rabbiképz
Intézetbl képzett, mvelt rabbijelöltet. A Rabbiképz Intézet Dr.

Schreiner Mártont ajánlja, majd Dr. Kohn Ármint. Dr. Schreiner

M. közben elhelyezkedik Csurgón, igy a tárgyalás vele megsza-

kadt. Késbb az Országos Tanítóképz Intézet tanára lesz, 1894-

ben pedig a berlini Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-

tums hivja meg a történeti és vallásbölcsészeti tárgyak eladó-

jául. Több jeles mnek a szerzje. 1926-ban hunyt el Berlinben.

1887. novemberében Kolozsváron tartózkodott Dr. Rosen-

spitz Sándor rabbi, akinek figyelmét a frabbi állásra Dr. Bá-

nóczy József, a budapesti tanítóképz igazgatója és rabbiképz

intézet tanára hivta fel. Dr. Rosenspitz Sándor Amerikából tért

vissza és Írásbeli ajánlatához, az alábbi bizonyítványokat csatol-

ta : a portlandi, a nashvillei hitközség bizonyítványa, a tennesseei

áliamkormányzó, államtitkár stb. ajánlólevele, a nashvillei f-
polgármester, az állami kormányzó, a nashvillei grófság frabbi-

jának ajánló levelei, a syracusei Beth Israel hitközség bizonyít-

ványa, a natchez-i hitközség ajánló levele, a portlandi hitközség
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engedni kegyes leend, maradok a mélyen tisztelt hitközség min-

den egyes tagjának a belém helyezett bizalmát szivem mélyébl

megköszönve s a zsinagógiai újév beálltával “g’mar chaszimo

tauvo”-t kivánva, a mélyen tisztelt Elnökségnek kész szolgája:

Dr. Kohut Sándor, a nagyváradi és kolozsvári hitközségek f-
rabbija”.

Dr, Kohut Sándor, aki megjelenésével, egyéniségével, szóno-

ki képességeivel nagy hatást ért el e városban is, 1885 áprilisáig

volt e község rabbija, minthogy áthajózott Amerikába, hogy el-

foglalja newyorki állását, ahol az “Ahavat Chessed” hitközség

frabbija lett.

Dr, Kohut Sándor életrajzát, mködését Dr. Fischer Gyula

budapesti frabbi irta meg: “Julius Fischer: Dr. Alexander Ko-

hut. Ein Lebensbild. Sonderabdruck aus Festschrift zum 50.

jáhrigen Bestehen dér Franz Josef Landesrabbinerachule in Bu-

dapest. 1927. Budapest” c. mvében. Dr. Kohut elbb a tarnovi,

majd a székesfehérvári, pécsi, nagyváradi, kolozsvári és new-
yorki “Ahavat Chessed” hitközségek frabbija. Leghiresebb al-

kotása a nyolc kötetes : Aruch-completum szótár, amelyen 1878-

tól 1892-ig dolgozott. New Yorkban halt el 1894, május 25-én,

Egyszer fehér márvány sírkövén a következ felirat áll:

üinni? mm’ nim irai
DíB'n "íny nanon

Rév. Dr. ALEXANDER KOHUT
Rabbi congregation Ahawath Chessed

Born in Félegyháza, Hungary, May 4, 1842

Died in New-York, May 25th, 1894

DJnst Dn tn Dn’E'ya

“Their Works are their Monuments”

Dr. Kohut Sándor bibliográphiáját fia Dr. George A. Kohut

közölte a “Proceedings of the Fourth Biennial Convention of

the Jewish Theological Seminary Association (New York, 5654-

1894. III. 1-15) kiadványban, továbbá a “Concerning Alexander

Kohut a tentative Bibliography” cím cikkében (Ferencz József

Országos Rabbiképz Intézet jubileumi könyve, Budapest 1927,

p. 201). A Magyarországon folytatott irodalmi mködésének
bibliográphiája nem teljes. Hiányzik belle több dolgozata. így:
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tartott, felülvizsgálta a kasruszt, kihallgatja a metszket, stb.

Tiszteletdija a költségeken kivül húsz arany forint. Körpecsétjé-

ben a következ felirat állott: “Nagyváradi és kolozsvári izr.

status quo hitközség frabbija: Kunstadt Ignác”. Nevét hol Ig-

nácnak, hol pedig Izsáknak Írja, de mindenesetre Kunstadt és

nem Kunstatt. (Zsidó Lexicon, Budapest, 1929. 518. old.) El-
zleg 1866-tól 1881-ig Abonyban mködött. Ismertebb mve:
“Luach Erez” (Krakkau, 1885). Kunstadt Ignác nemsokáig vi-

selte e két hitközség frabbi tisztségét. 1883. szeptember 10-én

bejelenti a hitközség elnökségének, hogy Radautiba (Bucovina)

távozik, frabbinak választották meg és lemond állásáról. így

nemcsak Nagyvárad, de Kolozsvár is elveszti rabbiját. A hitköz-

ség a frabbi megválását sajnálattal vette tudomásul, kifejtett

áldásdús tevékenységéért jegyzkönyvileg köszönetét nyilvání-

tott.

1883 szeptemberétl 1884 szeptemberéig a hitközség rabbi

nélkül áll. Az anyakönyveket Dr. Weisz Miksa ügyvéd végzi.

1883 november 9-én az Országos Rabbiképz Intézethez

(Budapest) fordulnak megfelel rabbijelölt meghívása ügyében.

Pályázatot is Írtak ki hitszónoki és hittanári állásra, évi hatszáz

forint jövedelemmel. Közben a nagyváradi hitközség megválasz-

totta Dr. Kohut Sándort, Kunstadt helyébe. Felkérik, hogy

legyen a kolozsvári izr. hitközség frabbija is. 1884. szep-

tember 14-én tartott képviseltestületi ülés Dr. Kohut Sán-

dort meg is választja frabbijává. Dr. Kohut megválaszta-

tására a következkben válaszolt: “A folyó hó 15-én kelt

121. számú becses átiratára vonatkozólag van szerencsém ki-

jelenteni, hogy örömmel és teljes megtiszteléskép fogadom el

a közgylési határozat körülírta feltételek mellett a kolozs-

vári izr. hitközség frabbiságát, tekintve a nemes célt, a val-

lásos szabványoknak ásthetikai formák mellett való meggyö-

keresitését, és kulturális jelentségét egy éppen Kolozsváron

szervezend rabbiságnak, melynek talán fog Isten segítségé-

vel sikerülni az erdélyi zsidóságnak a világosság felé for-

duló elemeit a közös nagy célok érdekében megnyerni”. Levelé-

nek további részében beszél terveirl, feltételekrl, stb. Majd
az iránt érdekldik, hogy ez az állása végleges-e mint a nagy-

váradi. Végül Így fejezi be levelét: “ersen hiszem, hogy lelkem

teljes erejével a most már magam hitközsége szellemi, úgymint

anyagi javait tlem kitelhetleg elmozdítani az Ur Isten meg-
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Vértes József

Vitányi Miklós

Dr. Walter Leó

Dr. Weinberger Mózes,

frabbi
Weisiz Adalbert

Dr. Weisz Béla

Dr. Weisz Jen
Weisz Jen
Weisz István Mór

Dr. Weisz Mór
Dr. Weisz Sándor

Weisz Samu
Weisz Sámuel
Weisz Zoltán

Wolf Viktorné

Zimmerman Lajos

Zucker Miksa

Zuckerlnan Dezs

AZ IZRAELITA HITKÖZSÉG RABBIJAI (1881-1944)

1936. december 13-án ünnepelte a cluji-kolozsvári hitközség

templomának félévszázados jubileumát. A hitközség, mely 1881-

ben alakult, már fennállásának els évében felismerte a rabbi-

kérdés megoldásának szükségességét.

A cluji-kolozsvári izr. hitközség alapitó elnöke: Farkasházi

Fischer Vilmos, aki munkatársaival csodálatos munkát fejtett

ki, hogy Kolozsvárt, Erdély centrumában, jól megalapozott hit-

község legyen. Kereste-kutatta azt a papot, szellemi vezett, aki-

nek kezébe nyugodtan leteheti ennek a fiatal hitközségnek veze-

tését, irányítását. Jól látta, hogy e községnek elsé sorban meg-

felel rabbira van szüksége, hogy megállja helyét és teljesítse

hivatását. Anyagi bázisa még igen gyenge, nincs még temploma
sem, csak imaháza, amely ide-oda vándorol ; bérelt helyiségekben

folyik az istentisztelet, igy a rabbikérdés megoldása komoly gon-

dot okoz a vezetségnek.

A kivezet útat úgy találták meg, hogy a szomszéd hitközség,

a nagyváradi status quo ante izraelita hitközség rabbiját kérték

fel, hogy legyen a kolozsvári status quo ante izr. hitközség, —
mert ez volt 1884 február 10-ig, amikor is az eddig használt el-

met ^‘kolozsvári izraelita hitközség’’-re változtatják meg, — f-
rabbija is. Kunstadt Izsák frabbi késznek nyilatkozott e kérés-

nek eleget tenni és már az 1881-es évben átjött Kolozsvárra

rabbifunkciókat végezni és az 1882. április 2-án tartott rendkí-

vüli közgylés a választmány javaslatára határozatot hozott,

melynek értelmében Kunstadt Izsák a kolozsvári status quo ante

izr. hitközség frabbija is, megtartván természetesen nagyvára-

di állását. Havonta át-átjött Kolozsvárra, amikor szónoklatokat

70



A KONGRESSZUSI HITKÖZSÉG

Simon Miksa
Simon Sándor
Simsovits Mendel

Sinberger Zsigmond

Siposi Jen
Skamperl Artúr

Sneider Bernát

Solti Zoltán

Somló Miksa

Somogyi Miksa
Dr. Somogyi Ferenc

Dr. Sonnenwirth Ferdinánd

Spéter Ármin
Spiegel Sándor

Spierer Márton
Dr. Spitzer József

Stark József

Stark Menyhért

Steinberger Pál

özv. Steiner Izsóné

Steiner János

Steiner József

Dr. Steiner Pál

özv. Stern Albertné

Stem Jen
Stern Ödön
Stern Sámuel
Dr. Stern Vilmos

Sternberg Efim
Sternberg S.

Sternberg Vilmos

Steuermann Ármin
Steuermann György
Steuermann Lipót

Steuermann Zoltán

Stössel Oszkár

Stotter Aladár

Strasser Elemér

Straaemann Ferencz

Stricker Endre
Szabó Jen
Székely Ármin
Székely István

Székely János

Székely Leó
Dr. Szénásy Vilmos

Szenes István

özv. Szenes Károlyné

Dr. Szentiványi Leó
Szigeti József

Szilágyi Ferencz

Szigeti Soma
Szilágyi Erzsébet

Szcs Jen
Schapira Pinkász

Schlesinger Ern
Schlösselberg Sugár Jen
Schmilovitsi Péter

Schnábel Miksa
özv. Schreier Gyuláné

Schönberger Kálmán
Schönfeld Jakab
Schul György
Schwartz Adolf (nyomdász)
Schwartz Jen
Schwartz József

Schwartz Sámuel

Teichmann Ármin
Teichner Károly

Thiben Gyula

Tischler Gyula

Tyroler Jen
Tyroler József

Tihanyi Adolf

Traurig Ferenc

Túri Zoltán

Túri Elemér

Vadász Jen
Vajda Béla

Vajda Pál

Dr. Vájná Andor

Dr. Vájná Erik

Dr. Vass Zoltán

Vértes Ákos
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Moskovits Vilmos

Mózes Dezs
Mózes Károly

Mózes Mihály
Dr. Müller Miksa

Nachmanovits Jen
Dr. Naftalisohn Julianne

Nádor Juliu

Nagy Géza
Németi István

Neisz József

özv, Neuberger Zsiigmondné

Dr. Neumann Jakab
Neumann Géza
Neumann Leó
Nimhauser Ottó

Nóbel István

özv. Nussbaum Józsefné
Dr. Nussbaum Jen
Nussbácher Samu

öhler Károly

Panethné R. Ilona

Pap László

Pardesz Hermann
Dr. Pártos Ervin

Peller Lajos

özv. Pintér Bertalanné

özv. Pollák Miksa

Porjesz Margit

Pollák Vilmos

Porzsolt Oszkár

Dr. Princz Endre
Princz Lajos

Rabetz Benjámin
Rátz Alfréd

Rados Manó
Dr. Rátz Miklós

Reich Jen
özv. Reichler Hugóné

Révész László

Dr. Reismann Henrik

Reményi László

Riebner Hugó
Riemer Jónás

Ritók Lajos

Róna Arnold

Róna József

özv. Rónai Istvánná

Rónai Miklós

Rosenfeld Ákos
Rosenfeld Andor
Rosenfeld József

Rosenfeld Viktor

Rosenthal Simon
Rosmann Jen
Rössler Ferenc

Dr. Róth Bódog
Róth Ferenc István

Dr. Róth Hugó
Róth H. József

Róth Miklós

Dr. Roth Marcell

Rózsa Mór
Rosenthal Márton
Rudas József

Salamon Dezs
Salamon Izsák

Salamon P. Marcell

Salgó Dezs
Sámson Manó
Sándor Andor
Sándor Ármin
Sándor Zoltán

özv. Sarkadi Viktorné

Sattler Frigyes

Sebestyén Ödön
Sebk Elek

Sebk József

Seiler Lajos

Dr. Simon Áladár

Simon Ede
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Kárpáti Albert

Dr. Kaszovits Endre
Katona Ottó

Katona Sándor

Katz György
Katz Ignátz

Katz László

Katz Lázár

Katz Sándor

Kelemen Bernát

Dr, Kepes Imre
Dr. Kepecs István

Dr. Keresztesi Ferencz

Dr, Kertész Jen
Kertész Izsó

Dr. Kiss Árpád
Klein Eliahu

Klein Ferencz

Klein Gyula

Klein Jen
Klein Márton

Klein Sándor

Klein Tivadar

Klopot Andor
Kohn B. Béla

Krausz József

Kohányi Samu
Kormos Pál

Körösi Ákos
Kovács Béla

Kovács István

Krémer Bernát

Kun Jakab

Lakatos Dezsi

Lakatos István

Lax A. Salvator

Lampel Adolf

László Vilmos

László Samu
Lázár A. Izsák

Lázár Henrik
Leitner Sándor

Ligeti Ern
Lieblich Jen
Dr. Lichtenstein Imre

Dr, Lengyel Miklós

Dr. Lóránd Mór
Löb Béla

Löbl Imre
Löbli Miksa
Dr. Löbl Adolf

Dr. Lvy Jen
Lvy Sándor

Löwinger Albert

Lukács János

Dr. Lusztig Jen

Mandel Vilmos

Mandula Jen
M. Lusiztig Mária

Markó Vilmos

Márkusz József

Márkusz Ludovic

Márkusz Sámuel

Marton Béla

Márton Jen
Dr. Mátyás Imre

Dr. Mátyás Mátyás
Mátyás Salamon

Mautner Lipót

özv. Mautner Samuné
Mayer Kálmán
Mayer Mór
Dr, Mayer Samu
Meisel Ödön
Mencel Béla

Mendl Jakab

özv, Mesztic Mórné
Mihály Ignác

Mihály Izsák

Mihály Sándor

Molnár Jen
Molnár Sándor
Morvay Vilmos

Moskovita József
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Hajós Sándor

Halász Albert

Dr. Halász József

Halász-Fischer József

Halász Pál

Halmos Gyuláné

Halmos István

Harnik Sándor

Hartmann Ferencz

Hartmann Mihály

Dr. Havas József

Havas Lázár

Heffer Lajos

Hegeds Árpád
Hegeds Kálmán
Hegeds Sándor

Hegyesi László

Heimlicht Ferenc

Heller Ferencz

Dr. Heller József

Heller Lajos

Dr. Heller László

Helmer Simon
Hermann Hermán
Herzeg Tivadar

Hertz Béla

Hertz Géza
Heves Vilmos

Hévizi Sándor
Hexner Béla

Hilfmann Boldner Náthán

Dr. Hirsch Ferencz

Hirsch Gusztáv

Hirsch Vilmos

Hirsch Mór
Hirsch Pál

Hirschfeld Hermann
Hirschfeld Lipót

Hirschhorn Jakab

Hochteil Rudolf

Hoffmann Imre Izidor

Hoffmann Sándor (Erica)

Hoffmann Sándor, mérnök

Horn Jen
Horváth Ármin
Horváth József

Horváth Dezs
Horváth Antal

Horváth József

Hubert Simon
Hunwald Gyula

Incze Miklós

Incze Rezs
Irányi Dezs
Irányi Tibor

özv. Izsák Hermanné
Izsákné M. Johanna
Izsák Jen
Izsák József

Izsák Mór
Izsák Oszkár

Jáger Simon
Jakab Henrik

Jakab Lajos

Dr. Jakab Sándor

Jakab Simon
Dr. Jakoby Emil
Dr. Jakabovits Dezs
Jakabovits Lajos

Jámbor Miklós

özv. Janovitz Lajosné

Janovitz Miklós

Jelnek Izidor

Jéremiás F.

Jordán Eugen
József Lajos

Dr. Kádár Imre

Kádár Samu
Kálmán Endre
Ing. Kálmán József

Kalmár Márton
Kandel Ger
Kardos Mór
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Farkas Izsák

Farkas János

Farkas József

Dr. Farkas Mózesi

Farkas Mór
Dr. Féder Marcell

Féder Richárd

Fehér Lajos

Dr. Feiler Béla

Feldinger Ern
Feny Mihály

Feuerlicht Andor
Finkler Antal

Finkler Samu
Fischbein László

Fischbein Jen
Fischbein Ern
Dr. Fischer József

Dr. Fischer Tivadar

Fischer Sámuel

Fischer Vilmos

Fischof Emil

Flohr József

özv. Fodor Dezsné
Fodor Emil

Fodor Jen
Fodor József

Frankéi Ern
Frankéi Imre

Frenkel Johanna

özv. Frenkel Lajosné

Frank Márk
Freu Lajos

Fried Jen
Friedman Árpád
Friedmann Alfréd

Friedmann Marcell

Friedmann Mór
Friedmann Zsigmond

Friss József

Fritsch Albert

Dr. Fritsch Ödön
Fuchs Izidor

Fülöp Dezs
Fülöp Hermán

Gabányi Ödön
Gál Ern
Gárdos József

Geiger Albert

Dr. Geréb Izsák

Gergely Dezs
Gergely István

Ger Béla

Glück Ábrahám
Glückman Mihály

Dr. Goldglanz Henrik

Gombos Béla

Goldstein Lajos

özv. Gombos Benné
Goidl Manó
Grátz Imre
Grosz Frigyes

Grosz Miksa

Grosz Sándor

Grün Gizella

Grünfeld Lajos

Grünwald Albert

Grünwald Ármin
Grünwald Ede
Grünwald Ern
Dr. Grünwald Ern
özv. Grünwald Izidomé Dr.

Grünwald Géza

Grünwald Zoltán

Grünzweig Zoltán

Gyárfás Dezs
Gyárfás Ede
Gyémánt János

Gewürzné G. Emilia

Gruber Dezsné

Dr. Hajdú Dezs
Hajdú Imre

Hajdú Ödön
Hajós Mátyás
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Berger József

Dr. Berger Salamon
Berkovitsi Imre

Berkovits Manó
Berkovits Miksa
Berkovits Márton

Bernát Emil
Bernát József

Bemát Mór
Bezdan József

Bildhauer Miksa
Bilkey Adolf

Biró Albert

Biró Ern
Biró Ferenc

Biró Gábor
özv. Dr. Biró Gézáné

Bischitz Ern
Blau Izsák

Blau Sándor
Dr. Blau Zoltán

Blum József

Blumenthal Hermán
Boer Gyula

Bokor Elemér
Boros Bernát

Boros Samu
Boschán Géza
Boskovitsi Imre

Boskovits Lajos

Braun Sándor

Braun Márton
Braunfeld Henry
Brecher Emánuel
Brecher Ferenc

Dr. Büchler Dezs
Buchhalter Gyula
Breuer Mór
Brüll Farkas
Braun Lajos

Brief Dávid
Dr. Brunner Mendel
Brunner Mihály

Czitrom Miklós

Dr. Czitrom Oszkár

Czincár Imre

Danzig Hillél

Deák Ödön
Demény Zoltán

özv. Déry Lajosné

Deutsch Dávid

Deutsch Jen
Deutsch Hermann
özv. Deutsch Ferencné

Deutsch Gábor

Deutsch József

Deutsch Mór
Devecseri Emil

Diamant Izsó

Dr. Dri Béla

Duschák Béla

Ehrenfeld Albert

Ehrenwald Henrik

Ehrenwald Sándor

Eichner Andor
Dr. Elekes Miklós

Ellmann Sámuel
Engelmann Hermann
Dr. Erzmann Béla

Erdélyi Simon
Dr. Erds Imre

Erds László

Dr. Erds Vilmos

Erds Mór
Erds Samu
Erds Viktor

Erss Lajos

Ers Vilmos

Fáik Dezs
Fáik Mór
Farkas Ern
Farkas Hermann
Dr. Farkas Imre
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Ern (gazda) ; Klein Gyula (iskolaszéki elnök)
; Katz Ignátz

(szertartásügyi bizottság elnöke) ; Dr. Lusztig Jen (jogügyi bi-

zottság elnöke) ; Sipos Jen (gazdasági bizottság elnöke) ; Dr.

Vass Zoltán (kulturbizottsági elnök). Elöljárók: Boschán Géza,

Braunfeld Henry, Grünwald Géza és Mandula Jen.
Dr. Fischer József ési Rózsa Mór 1940. elején Erec Izraelben

jártak; útjukról, az ország gazdasági és kulturális helyzetérl

beszámoltak a hitközség tagjai eltt tartott eladásban. A hit-

község által rendezett kultureladások sorozatában ott szerepel

Dr. Gelber N. M. jeruzsálemi neves történész is, aki “A zsidó

történelemben elmulasztott helyzetekrl” tartott eladást.

Március 31-én Rabbi Slomo Icchaki (RASI) kilencszázéves

születési évfordulója alkalmából a hitközség impozáns ünnepsé-

get rendezett. A hitközség frabbija Rasi koráról, Dr. Glasner

Icchak - Rasd talmud kommentátori jelentségérl, Klein Elijahu

rabbi pedig Rasi és Nachmanides biblia exegézisének methodus

különbségérl tartott eladást. Szabó Imre iró Rasiról irt törté-

nelmi regényébl olvasott fel részleteket, Am késbb a Hitköz-

ség kiadványaként jelent meg. Május 12-én hitközségünk f-
rabbija Szatmáron tartott Raadról eladást, az ottani cionista

egyesületek felkérésére.

1940. szeptember hava pedig történelmi fordulatot jelentett

az erdélyi zsidóság, igy a kolozsvári hitközségek életében is. Ez

volt a Vég kezdete.

A KONGRESSZUSI IZRAELITA HITKÖZSÉG TAGJAI AZ
1939-es ÉVBEN:

özv. Antal Ernné
Andor Gyula

Andor László

Anhalter József

Dr. Ábrahám Lajos

Bacher Jakab

Dr, Baruch Hugó
Ballassa Henrik

Dr. Balázs Endre
Balázs Imre
Bálint Max

Bán Mór
Barabás Andréi

Barla Ede
Dr. Bartha Aladár

Bartók József

Beck Lázár

Bencze Andor
Bender Sándor
Benedek Ferenc Pál

Benedek Sándor
Benk Rudolf

Berger Árpád
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gette Erdély zsidó lakosságát. A megye prefectusánál és a város

polgármesterénél küldöttség jelent meg 1938. február 16-án (az

orth. hitközséggel karöltve), melynek sikerült a sért rendeletet

hatálytalanítani.

Az 1939-es év komoly megpróbáltatásokat hozott az erdélyi

zsidó gyülekezetekre, igy a kolozsváriakra is. — Szociális problé-

mák napról-napra mind srbben parancsolták a gyors intézke-

déseket és megoldásokat.

A kongresszusi izr. hitközség melegen ünnepelte Dr. Fischer

Józsefet elnökségének huszesztends jubileuma alkalmából, to-

vábbá Grosz Frigyest, volt hitközségi elnököt nyolcvanadik szü-

letésnapján.

November 29-én Kolozsvár zsidóságának vendége volt: Ic-

chak Grünbaum, aki késbb Izrael államának megalakulásakor

annak els belügyminisztere lett. Dr. Weinberger Mózes frabbi
héber nyelv beszéddel üdvözölte az illusztris vendéget.

December 25-én II. Károly királyt köszönti a hitközség f-
labbija, aki Rózsa Mór alelnökkel és Farkas Ern elöljáróval

jelent meg a király tiszteletére, a “Cercul Militar” helyiségében

rendezett fogadáson.

A frabbi román beszéde nagy hatást váltott ki a város ha-

tárain túl is, melynek eredményeként meghívást nyert a Dr. I.

Niemerower bukaresti frabbi, a romániai zsidóság szenátusi

reprezentánsa elhalálozásával megüresedett állásra.

1939. december végén megalakult az Erdély-Bánáti Hitköz-

ségek Országos Szervezetének égisze alatt a “Menekülteket Se-

gélyz Központi Iroda”, melynek tagjai az Orth. Központi Iroda

részérl: Citrom Benjámin, Freund József, Ullman István, Reich

József, László Jen és a kongresszusi hitközségek részérl: Dr.

Weinberger Mózes frabbi, Rózsa Mór, Dr. Konrád Béla, Laka-
tos Aladár és Lax A. Salvator ftitkár voltak.

1940. február 18-án tartott tisztújító közgylés újból meg-

választja egyhangúlag Dr. Fischer Józsefet a hitközség elnökéül,

aki eredményes munkát látott a gazdasági bizottság, az iskola-

szék és a kulturosztály tevékenységében.

Jöv feladatul a szociális problémák megoldását tzte ki

maga elé és e célból egy hitközségközi szociális bizottság létreho-

zását látta szükségesnek.

Alelnökül: Heves Vilmost és Rózsa Mórt választották meg.

A vezetség többi tagjai: Kelemen Bernát (ellenr); Farkas
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vezetésével. A felnttek héber, angol, francia nyelvkurzusai is

rendületlenül folytak. — A hitközség vezetsége szerette volna

ezzel is felébreszteni a hitközség tagjait a kivándorlásra.

A középeurópai zsidó menekültek megsegítésének kérdése

napról-napra komolyabb formát öltött.

A hitközség ntagjai közül fleg: Dr. Weinberger Mó-

zesné, a frabbi hitvese, Dr. Ligeti Sándorné, Heller Fe-

rencné, Kasztner Rezsné, Berger Árpádné, Friss Józsefné,

Hirsch Vilmosné segítették a helyben! “Menekültügyi Bizott-

ságot” (tagjai: a hitközség frabbija: Dr. Weinberger Mózes,

Rózsa Mór hitközségi alelnök, Lax A. Salvator, a hitközség f-
titkára voltak) mindennapi nehéz munkájában.

Az 1937-es esztendben a hitközség komoly léptekkel haladt

elre, hogy felépítse “Kultúrházát”, melyben a város összes zsidó

intézményei kaptak volna helyet. A hitközség e célból telket vá-

sárolt. A hitközség 1937. évi mködésérl szóló jegyzkönyv a

következket Írja: “Mindnyájunk eltt ismeretes az a lelkes ak-

ció, amelyet ftiszt. Dr. Weinberger Mózes frabbi urunk indí-

tott be, a hitközség intézményeinek egy kultúrházzal való szapo-

rítása érdekében. Fáradhatatlan munkával, agilitással és lelkese-

déssel elérte azt, hogy ma már megvan a kultúrház céljaira al-

kalmas telek, templomunktól néhány percnyi távolságra, a Calea

Decebal 17 szám alatt. Ebben az akcióban hitközségünk sok lel-

kes és áldozatkész tagja vett és vesz részt.” Fleg Dr. Farkas

Mózes, a Dermata Brgyár igazgatójának. Farkas Ern és Dr.

Lusztig Jen hitközségi elöljárók adományai tették lehetvé a

telek megvételét, ahol már többszázezer tégla állott az építkezés

megkezdéséhez.

A hitközség évenkint, Herzl és Bialik halálozási évforduló-

ján emlékistentiszteletet tartott; megemlékezett Icchak Abarba-

nel négyszázadik születési évfordulójáról.

Náthán Bistriczky neves héber iró meglátogatta a hitközség

iskoláit; Zeev Jabotinsky pedig a város zsidóságát figyelmez-

tette jidis nyelv beszédében a közelg veszélyre. — De ki vette

komolyan az 1937-ben elhangzott int szavakat.

A hitközség küldöttsége részt vett II. Károly király “doctor

honoris causa” avatásán, mely Kolozsvárt folyt le 1937. junius

13-án.

1938-ban a rituális vágás megszüntetésének veszélye fenye-
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1936. december 13-án ünnepélyes istentisztelet volt a feldi-

szitett templomban, ahol Dr. Weinberger Mózes frabbi megem-
lékezett a hitközségben mködött rabbikról.

Hitközségi Értesit”. 1936. május havában Dr. Weinber-

ger Mózes frabbi beinditotta “Hitközségi Értesit” néven a

Hitközség havi folyóiratát, melynek révén ers kapcsolat ke-

letkezett a hitközség tagjai között. Igyekezett benne bemu-

tatni mind a cluji, mind pedig a németországi zsidó hitközségek

életét a náci korszakban. A folyóiratot dijmentesen kapták kéz-

hez nemcsak a tagok, hanem az Erdély-Bánáti hitközségek is,

melyek közül többen követték késbb a kolozsvári példát. így

megjelentették lapjukat: a kolozsvári orthodox, az aradi, nagy-

váradi, brassói izraelita hitközségek is. A “Hitközségi Értesi-

t'’-t, mely magyar nyelven Íródott, a román hatóságok nem néz-

ték jó szemmel. Ezért cimét nem egyszer meg kellett változtatni.

Az 1937-es évben “Havi Jelentés”, az 1938-1940-es években pedig

“Kaport Lunar” a neve.

A magyarok bevonulásával Erdélybe megsznik e hitközségi

lap élete is. 1940 szeptemberétl - 1942 áprilisáig terjed idben
mindössze négyszer jelent meg “Jelentés” cimmel, azután végleg

megsznt.

A Chevra Kadisa a frabbi javaslatára megszüntette a szo-

kásos “rechas” illetményt, melyet minden temetés alkalmából

juttattak a Rabbinak, Chazan-nak és Samesz-nek (innen a rechas

elnevezés) és helyette évi fizetést kaptak. — E megállapodás
f

megkönnyebülést jelentett nemcsak sok hitközségi tag, de a

hitközségi tisztviselk számára is.

Az uj temetnek (Rádió-utca 1-3) betonfallal való körülke-

ri teste is megindult.

1936 szén ünnepelte a hitközség Freu Lajos igazgató-ta-

nító harmincéves tanítói mködésének jubileumát.

A hitközség elemi iskolájában az 1936/37-es iskolai évben

162 tanuló tanult, az óvódéban pedig 89 növendék volt.

A héber nyelv oktatására különös gondot fordított a hitkö-

zség. Az állami elemi és középiskolába járó tanulókat heti 8, ill.

12 órában a frabbi éa Klein Eliahu tanár oktatta.

A vallásos érzés megersítése céljából mindezek a tanulók

a szombat délután megrendezett ifjúsági istentiszteleteken vet-

tek részt. A hitközség iskolájába járó tanulók pedig szombat

déleltt tartott ifjúsági istentiszteleten jelentek meg tanítóik
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szépen fejldik; az elmúlt tanévre hetvenhat gyermek iratkozott

be. 1934 julius 17-én választotta meg a hitközség dr. Weinberger

Mózes frabbit, akit ugyanazon év augusztus elsején ünnepélye-

sen beiktattak stallumába. A frabbi a vallásoktatás intenzívvé

tétele és a Zsidó Kulturház létrehozása érdekében figyelemre-

méltó eredményeket ért el. 1935-ben halt meg Szenes Károly, a

hitközség egyik alapitója és érdemes, áldozatkész alelnöke és az

agilis és fenkölt lelkület Gombos Ben, aki 1935 január 16-án

hunyt el.

A hitközség négyosztályos elemi iskolájában 1936-37. tan-

évben 162 növendék volt beiratkozva, 71 fiú, 91 leány. Tanerk:
Freu Lajos igazgató, Brief Dávid, Goldstein Emilia, Szilágyi

Erzsébet. A vallásoktatást Klein Elijáhu rabbi-hittanár és Freu

Lajos igazgató látták el. A középiskolák növendékeinek hitokta-

tását dr. Weinberger Mózes frabbi és Klein Elijáhu tanár vé-

gezték. A héber óvódéban Izsákné Mózes Johanna tanitotta a

román nyelvet, mig a hébert Panethné Rosenthal Ilona.

A kongresszusi hitközség elöljárósága 1937-1939 években:

Elnök: dr. Fischer József; alelnökök: Heves Vilmos és Rózsa

Mór; iskolaszéki elnök: Klein Gyula; szertartásügyi bizottsági

elnök: Katz Ignác; gazdaságügyi bizottsági elnök: Sipos Jen;
jogügyi biz. elnök: dr. Lusztig Jen; pénztáros: Grünwald Géza;

ellenr: Kelemen Bernét; gazda: Farkas Ern. Elöljárók: dr.

Balázs Endre, Braunfeld Henrik, Boros Bernét és Hoffmann
Imre. Titkár: Lax Salvator tanár.

A Chevra Kadisa vezetsége. Elnök: Somogyi Miksa; alel-

nökök: Gergely Dezs és dr. Weisz Jen; pénztáros: Weisz Jen;
ellenr: Flohr József; ügyész: dr. Kelemen Rezs; gazda: Breuer

Mór; gondnok: Boros Bernát, Freu Lajos, Sipos Jen; felügyel-

bizottság: Hunwald Gyula és Salgó Dezs.

A hitközségi tagok száma : 600.

Templom-Jvhileum. 1936. decemberében a hitközség mél-

tó keretek között ünnepelte meg temploma fennállásának ötven-

éves fordulóját. Felkeresték a régi temetben nyugvó hitköz-

ségi vezetk: Farkasházi Fischer Vilmos, Weisz Mór, Hunwald
Lipót, Horovitz Sámuel, Kaufman Samu (mérnök), Kaufman
Samu (keresked), Allenberg Lázár, Stern Bertalan, Dr. Weisz

Miksa sirhalmait, akik lefektették a hitközség alapjait és akik

felépitették a templomot, továbbá Dr. Eisler Mátyás frabbi
sirját.
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tativ munka köti le a hitközség energiáit. Az 1915. évi jelentés

megemlékezik a hitközség hadbavonultj airól (hatvanam vonultak

be) és az elesettekrl. Elestek: dr. Weisz József, Weisz Viktor

és Zádor Béla tanárjelölt. Meghalt a szerb harctéren dr. Lang-

felder Artúr is, aki nemrégen azeltt távozott a hitközségbl.

1925-ben emlékeznek meg a közgylésen Pintér Bertalanról,

a Chevra elnökének haláláról. Ugyanez a jelentés közli a Talmud

Tóra felállitását, amelynek vezetésével Zádor Ben igazgatót biz-

ták meg. Ebben az évben már 211 tanulója van a hatosztályu

elemi iskolának. Megrendült hangú jelentés az 1927. évi, amelyben

Eisler Mátyás rabbi a templomrombolásokról meghatott beszéd-

ben és nagylelk határozati javaslatban emlékezik meg. A javas-

lat e szavakkal végzdik

:

‘^Mindezek után pedig a közgylés ünnepélyesen kijelenti,

hogy a zsidó nép nem táplál haragot szivében a román nemzet

iránt, amellyel testvéri egyetértésben kiván élni, st még az ifjú-

sággal szemben sem, amely meggyzdése szerint lelkiismeretlen

felbujtók izgatására követte el cselekedeteit’’.

Az 1931. év, amikor ünnepelni készültek a hitközség

fennállásának ötvenedik évfordulóját, a Mindenható kifürkész-

hetetlen akaratából — Írja a hivatalos jelentés — a gyász esz-

tendeje lett. “Szentélet fpapunk, ftisztelend dr. Eisler Má-

tyás frabbi ur szolgálatának negyvenedik évében váratlanul el-

hunyt. Toll leirni képtelen hitközségünk tagjainak mélységes fáj-

dalmát. Nemes ember és tudós pap dlt ki vele az élk sorából.

Hitközségünkben életet, fejldést, igazi zsidó szellemet árasztott

egy emberöltön keresztül. Példás életével, cselekedeteinek nemes-

ségével meg is mutatta, hogyan kell népünknek embertársaink

eltt járni, hogy azok megbecsülését, tiszteletét s szeretetét ki-

vívhassuk, nemcsak magunknak, hanem az egész zsidó népnek”.

1930. december 16-án hunyta le dr. Eisler Mátyás szemeit örök

pihenre. Vasárnap temették a templomból. A temetés fényes

dokumentuma volt annak a nagy tiszteletnek, sfzeretetnek és nép-

szerségnek, amely a kiváló lelkipásztort életében övezte.

1931-ben ünnepük a Chevra Kadisa tíz éves megalakulását,

fleg azzal, hogy uj tagokat gyjtenek a Szentegyletnek, amely-

nek elnöke Somogyi Miksa; alelnökei: Sípos Jen nagykeresked,

Klein Gyula fmérnök ;
titkára pedig Lax Salvator tanár.

Egy év múlva a hitközség két oszlopos tagját temették, dr.

Biró Gézát és Molnár Jakabot. A hitközség héber-román óvódája
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ta tanítóképz intézet tanárát, képesített rabbit választotta meg,

aki 1891 augusztus 16-án tartotta székfoglaló beszédét és azóta

negyven éven keresztül látta el hivatását buzgó odaadással és

megbecsülést szerzett a hitközségnek az országon túl is.

1912-ben, amikor az elnöki állást Neuberger Zsigmond fo-

gadta el, a tagok létszáma 216 volt és annak ellenére, hogy a

tagok száma hússzal gyarapodott, a község vagyoni állapota csök-

kenést mutat fel. Akkor restaurálták a templomot. A munkát

Heves Vilmos mérnök, az elöljáróság tagja és Mestitz Ferenc

templomgondnok ellenrizte. Ugyanakkor beszervezték a hitköz-

ségi irodát, amelynek vezetésére dr. Hunwald Lajos vállalko-

zott. Ez az újítás is nagy terhet rótt a hitközségre. A rossz pénz-

viszonyok is arra késztették a hitközséget, hogy nagyobb kölcsönt

vegyen fel az Országos Izraelita Közalapból. Ebben az idben a

hitközség foglalkozott az önálló Chevra megalakításával, amit

azonban a rossz gazdasági helyzet miatt késbbre halasztottak.

Az évi jelentés kiemeli a születések, házasságok és haláleset sta-

tisztikáját. “Született 12 fiú és 8 leány, házasodott egy pár, meg-

halt 7 férfi és 4 n, valamennyien felnttek. Áttérés nem fordult

el.”

Az 1913, évi jelentésre a kievi vérvád sötét árnyéka borult.

A “vészt naggyá és félelmessé az orosz hatóságok részvétet és

kíméletet nem ismer, fanatikus és egyben számitó zsidógyülö-

lete tette” — írja a jelentés. A hitközség Grósz Frigyes alelnök-

kel képviseltete magát azon a budapesti nagygylésen, amely fe-

lekezeti és politikai különbség nélkül, gróf Károlyi Mihállyal és

gróf Khuen-Héderváryval az élen, “manifesztálta nemcsak az

egész Izráelt, hanem a nemzsidó társadalom megbotránkozását”

a pogromok fölött.

A hitközség elemi iskolája ebben az évben lett tíz éves. Har-

minckét tanulóval kezdte a hitközség téli imatermében. De a ta-

gok páratlan lelkesedése és áldozatkészsége révén és az EMKE
(Erdélyi Magyar Közmveldési Egyesület) gyors és olcsó köl-

csönének segítségével az évek során saját otthonába költözhetett.

A. jubiláris ünnepségen báró Eötvös József, a nagy progresszív

Író emlékének hódoltak: születésének száz éves évfordulója al-

kalmából. Zádor Ben igazgató, Freu Lajos tanító látták el az

iskolai oktatást öt osztályban, mig a középiskolák hitoktatásában

kettjükön kívül résztvett a frabbi is, aki az egyetemen az orien-

tális tudományok docense lett. A háborús években fleg a kari-
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A kolozsvári kongresszusi hitközség 1881-ben alakult. Ala-

pitó elnöke Farkasházi Fischer Vilmos az 1867-es kongresszus

alapján szervezte meg a hitközséget, amely íennállásának má-

sodik évében, 1882 április 2-án rabbit választott Kunstadt Izsák,

a váradi status quo hitközség rabbija személyében, aki ellátta

a rabbi funkciókat Kolozsváron is, amely akkor mint status quo

ante hitközség mködött. A rabbi havonta egyszer átjött Kolozs-

várra, hogy szónoklatot tartson és vizsgáztassa a metszket vagy

egy-egy esketést végezzen. Egy év múlva már bejelenti, hogy a

bukovinai Radautiba távozik, ahol megválasztották rabbinak.

1881 februárjában a hitközség már átszervezdik s status quo

ante helyett Izraelita Hitközség a neve. 1884-ben pályázatot Ír-

nak ki hittanári állásra, 600 forint évi jövedelemmel. Ugyanak-

kor szeptemberben megválasztják ketts alapon a váradi uj rab-

bit, dr. Kohut Sándort a hitközség frabbijává, azonban csak

1885 áprilisáig marad itt, mert a kiváló szónok és tudós New-
Yorkban kapott állást, ahol késbb nagyjelentség tudományos

munkát folytatott: elkészítette a hatalmas talmudi szótárt, az

Aruch .Completum 8 kötetét. A tudós, aki 1842-ben született Fé-

legyházán és 1894-ben halt meg New Yorkban, a zsidó tudomány-

nak örök büszkesége.

1886. október 24-én felavatták a Ferencz József úti nagy

templomot. 1887 októberéig a frabbi állás betöltetlen. A rabbi-

funkciókat Rausnitz Salamon hitoktató és rabbihelyettes végezte,

mig a sok európai és amerikai ajánlólevéllel büszkélked dr.

Rosenpitz Sándort hitszónokul választják meg, azzal a kötelezett-

séggel, hogy rövidesen megszerzi rabbidiplomáját. Erre azonban

nem került sor, mert 1888. junius 10-én bejelenti, hogy ‘‘a magas

minisztérium Budapesten alkalmazza’’. Helyébe megválasztották

dr. Klein Jakabot, aki 1888 szeptember 2-án foglalta el állását.

A köztiszteletnek és szeretetnek örvend lelkipásztor átszervezi

a hitoktatást és buzgón dolgozik híveiért. 1890. junius 25-én

is bejelenti lemondását, mert Szentesen megválasztották frab-

binak. A hitközség pályázatot ir ki, amelyre 22-en jelentkeznek.

Az állás betöltésére azonban csak 1891. julius 2-án került sor,

amikor a képviseltestület dr. Eisler Mátyást, az országos izraeli-
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Fisch Gézáné

Fischer Lipótné

Fischer Samuné
Fried Ábrahámné
Friedman Ignáczné

Friedraan Mórné
Florenthál Jenné

Ganz Lázárné

Glück Hermanné
Gold Leopoldné

Goldfried Mihályné

Goldstein Mendelné

Goldstein Lipótné

Grünfeld Lajosné

Grünfeld Hermanné
Grünfeld Máyerné
Gyárfás Dezsné

Halász Jenné
Hámik Samuné
Heller Samuné
Hellman Ferencné

Izráel Lázárné

Jakobi Adolfné

Janovitz Vilmosné

Káin Józsefné

Karpf Gyuláné

Kasztner Izsákné

Kasztner Izsákné ifj.

Keller Márkusné
Kepes Samuné
Kincs Samuné
Király Dávidné
Kleinman Sámuelné

Kohn Zsigmondné
Kolb Adolfné

Kovács Dezsné
Krámer Vilmosné

Krausz Adolfné

Krausz Mihályné

Lázár Hermanné
Lázárovics Lrincné
Léb Hermanné
Lederer Albertné

Legman Mendiné
Legman Lajosné

Löbli Dánielné

Löbli Mátyásné
Lövi Józsefné

Lusztig Mórné
Lusztig Sándorné

Márk Salamonná

Mármorstein

Sámuelné

Meiszter Mózesné

Mendelovits Lajosné

Molnár Ödönné
Moskovits Jakabné

Mund Antalné

Peller Adolfné

Porgesz Manóné

Rafael Samuné
Rappaport Adolfné

Reinherz Adolfné

Rex Istvánná

Rooz Izsákné

Rosenberger

Mihályné

Rosenberger

Ignácné

Rosenfeld Józsefné

Rosenfeld Lipótné

Rosenfeld Mártonná
Rosner Ábrahámné
Roth Albertné

Roth Hermanné
Roth Náthánné
Roth Mórné
Rubin Samuné
Dr. Rudas Gerné

Salamon

Benjáminná

Salamon Józsefné id.

Salamon Józsefné ifj

Salamon Káppelné

Schwartz Efráimné

Schwartz Jenné
Schwartz Jakabné
Schwartzman

Józsefné

Sebestyén Dávidné

Silberman Mórné
Simon I. Józsefné

Spielman Hermanné
Spielman Józsefné

Stem Józsefné

Székely Imréné

Tischler Mórné
Túri Náthánné

Weinberger Béláné

Weinberger Lajosné

Weinstein Béniné

Wertheimer Samuné
Weisz Ignácné

Weisz Jakabné

Weisz Mórné
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Dr. Weinberger Zsigmond

Weinberger Samu
Weinstein József

Weinstein Mór
Weinstein Samu
Weisz Áron
Weisz Ármin
Weisz Ferenc

Dr. Weisz Fülöp
Weisz Gyula
Weisz Elek

Weisz Ábrahám
Weisz Béla

Weisz József, halas

Weisz József, ügynök

Weisz Izsák

Weisz Jakab

Weisz Izsák, brös
Weisz Mór, nyakkends
Weisz Mór, halas

Weisz Manó, cipész

Weisz Manó, nyugdijas

Weisz M. Elek

Weisz Mór, tisztvisel

Weisz Lázár

Weisz Sándor, épit

Dr. Weisz Sándor

Weisz Sámuel
Weisz Siegfried

Dr. Weisz Phöbus
Weisz Zsigmond
Weisz Feis

Weiszberger Bernát

Weiszburg Emil
Wertheimer Izidor

Wertheimer Miksa

Wertzberger Áron
Wertzberger Miksa

Winkler Jakab
Winkler Mór
Wohl Sámuel

Wolf Ádolf

Wolf Jakab

Wolf Mózes

Wolf Sámuel
Wolf Simon

Zachariás József

Zeiger Sándor
Zélig Samu

CHEVRÁTÁGOK ÖZVEGYEI

:

Ábel Lázárné

Ábrahám Izaákné

Ausch Hermanné

Baumzweig Samuné
Bergner Mómé
Bernáth Ábrahámné
Bernáth Mendelné

Biró Ignácné

Blum Jenné
Bolchover Jakabné

Braun Józsefné

Braun Mártonné

Czauderer Salamonná

Dávid Ábrahámné
Dávid Lajosné

Dux Henrikné

Ernster Mórné

Farkas Miksáné

Farkas Sámuelné
Fendrich Ádolfné

Fenichel Salamonná
Fettman Ignácné

Feny Henrikné

Feuerstein Samuné
Fisch Ádolfné

Fisch Frigyesné
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Simon Ábrahám
Simon Dávid

Simon Eisik

Simon Izsák

Simon József

Simon Lajos,

szeszes

Simon Lajos,

mészáros

Simon Mendel

Dr, Simon Miksa

Simon Mózes

Simon M. Lajos

Simon Náthán
Simon Mihály

Simon Mór
Sinreich Simon
Siovits Emánuel
Siovits Hermán
Siovits Mendel
Smiel Ábrahám
Smiel Lázár

Smiel Samu
Schnabel Hermán
Sommer Márton

Somogyi Márton

Sonderling Ábrahám
Spéter Mózes

Spiegel Áron
Spielman Arthur

Spielman Mendel

Spielman Miksa

Spielman Pál

Spitz Aladár

Spitzer Mór
Stauber József

Stein Móritz

Stein Samu
Stein A. Mózes

Steinberger Béla

Steinberger Emil

Steinberger Hermán
Steiner Ármin

Stem Hermán
Stern Salamon

Dr. Stem Vilmos

Stössel Ábrahám
Stössel Hermán
Stössel József

Stössel Lajos

Strohli Ferenc

Strohli Mór
Szabó Dávid

Szabó Jakab

Szabó Mendel

Szegáll Ábrahám
Szenes Dénes
Dr. Szinetár László

Taub Sándor

Teszler Henrich

Teszler Jakab

Tischler Márton
Tischler Zsigmond

Traub Jen
Traurig Hermán
Túri Fülöp

Újhelyi Ignátz

Ullmann Andor

Ullmann Samu

Vadász Jen
Vaianu Volf

Vázsonyi Manó
Végh Márton

Veres Mátyás

Vigdorovits Izsó

Vigdorovics Endre

Wallerstein Antal

Weil Jóéi

Weiman Miksa

Weinberger Béla

Weinberger Emánuel
Weinberger Henrik
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Salamon Árpád
Salamon Ábrahám
Salamon Emil
Salamon Hermán
Salamon Izsák

Salamon Izráel

Salamon Jakab

Salamon Farkas

Salamon József

Salamon Móric

Salamon Emánuel
Salamon Jen
Salamon Mendel
Salamon Mihály,

cipész

Salamon Mihály,

tojásos

Salamon Samu
Salamon Sámson
Salamon Sándor

Salamon Lipót

Salamon Sámuel

Salamon Salamon
Sámson Endre
Sámson Izsák

Sámson Mendel

Sámson Samu
Sámuel József,

tanitó

Sámuel József,

magánzó
Sámuel Mihály

Sámuel Nándor
Sándor Samu
Sándor Viktor

Scharfstein Mór
Dr. Szarvas Jakab
Scháchter Éliás

Scháchter Márton
Scháchter Márton

utódai

Scháchter Mihály
Schildkraut Izsák

Schindler Mór
Schlesinger Márton
Schmiedt Izsák

Schmiedt Ödön
Schmiel Mór
Schönfeld Salamon

Schönhaus Hermán
Schönhaus Miksa
Schreiber Márton
SchAvartz Árpád
Schwartz Dávid

Schwartz Ignác,

vállalkozó

Schwartz Ignác,

nyomdász
Schwartz Izidor

Schwartz József

Schwartz Hermán
Schwartz Hermán,
keresked

Schwartz Henrik

Schwartz Márton
Schwartz Máyer
Schwartz Mihály

Schwartz Miklós

Schwartz Lajos

Schwartz Mór
Schwartz Náthán
Schwartz Sámuel
Schwartz Sándor,

beles

Schwartz Sándor,

bádogos

Schwartzberger

Mihály

Dr. Sebestyén József

Dr. Sebestyén Rezs
Seelenfreund Sándor

Seif Szináj

Sennensieb Márkus
Sennensieb Soma
Sennensieb Hermán
Dr. Silberman Marcel
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Nierenfeld Samu
Nierenfeld Simon
Nimberger Ern
Noszin Samu
Noti Dezs
Noti Mihály

Nuszbacher Adolf

Nuszbácher Ignác

N. Holló Károly

Ornstein Mayer
Dr. Ornstein Móric

öhlbaum Ábrahám

Pál Márton ifj.

Pál Márton id.

Pál Miklós

Pál Samu
Perimutter Ábrahám
Pick József

Pollák Bernát

Dr. Pollák Sándor

Kácz Béla

Radnai Dezs
Rados Manó
Rados Mór
Rafael Hilel

Rappaport Miksa

Réger Fülöp

Réger Sándor

Réger Lázár
Reich Géza
Reich Samu
Reinfeld Izsó

Reisman Dávid
Dr. Reiter Artúr

Reiter József

Révész József

Richter Salamon

Riesler Izidor

Rimóczi Jakab

Rimóczi Mór
Róbert Ervin

Rosen Elek

Rosen Hermán
Rosenberg József,

keresked
Rosenberg József,

mészáros

Rosenberg Márton
Rosenberg Farkas

Rosenfeld Ármin
Rosenfeld Izsák

Rosenfeld Nándor
Rosenfeld Mihály
Dr, Rosenfeld

Salamon

Rosenfeld Vilmos

Rosenthal Gyula
Rosenwasser Lajos

Rosenwasser Mihály

Rosenzweig Antal

Rosenzweig Emánuel
Rosenzweig Lázár

Rosenzweig Máté
Rosman Mór
Rosman Sámuel
Rosman Samu
Rosner Benczi

Rosner Samu
Rössler Jakab
Roth Adolf

Roth Izsák

Roth Hermán
Roth Mihály

Roth Márton
Rothman Emil
Rothman Márton

Rotschild Lajos

Rotschild Sándor

Rottenberg Lázár

Rotter Jen
Rózsa Ignác

Salamon Antal

Salamon Adolf
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Dr. Lengyel Miklós

Leöb Mihály

Leöb Ödön
Liebennan Hersch

Lieberman Márton
Lieberman Sándor

Lilienthal Sándor

London Hermán
Löb Izsák

Lob Mór, magánzó
Löb Mór, szabó

Löb Lázár

Löb Sámuel
Löbl Heinrich

Löbl Imre

Löbli Dezs
Löbli Lrinc
Löbli M. Mihály

Löffler Vilmos

Lörincz Béla

Lörincz Ignác

Lövi Hermán
Lövi Ignác, igazgató

Lövi József

Lövy Ignác,

fatermel

Löwinger Lázár

Löwinger Manó
Ludwig Náthán
Lusztig Lajos

Lusztig Nándor

Málkiszman Mór
Mandel Adolf

Mandelbaum Izidor

Mandula Ern
Mandula Gyula

Mandula Izsák

Mandula Márton
Mandula Sándor
Mandula Samu
Marmorstein Jen
Marmorstein Dávid

Marmorstein Márton
Marmorstein Sámson
Marmorstein Sándor

Márton Salamon
Mátyás Mór
Mátyás Ignác,

ügynök
Mátyás Ignác,

vendégls

Marosi József

Máyer Máyer
Meisner Rezs
Meiszter Márton ifj.

Meiszter Manó
Melchner Hermán
Mendelovits Jakab

Mihály Manó
Mihály Mózes

Molnár Samu
Móritz Béni

Moskovits Vilmos

Mogkovits Hersch
Mózes Elek

Mózes Ignác

Mózes József

Mózes Samu
Mund Áron
Müller Sámuel

Nachmanovits

Zsigmond
Nagyfaludi Nándor
Nasch József

Nasch Lázár

Neufeld Adolf

Neufeld Jakab

Dr. Neufeld Jen
Neuman Dezs
Neuman Samu id.

Neuman Samu ifj.

Dr. Neuman Vilmos

Neuman Izidor

Nierenfeld Izidor
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Kalmár Mihály

Kanner Jakab, rabbi

Kappel Izsák

Kappel Izráel

Kasztner József

Katz Dénes

Katz Jen
Katz Ignác

Katz Márton

Katz Ármin
Katz Salamon

Kaufman Dávid

Kende Lipót

Kepes Samu
Kertész Márton

Kibovits Hermán
Király Márton
Klárman Wolf
Klein Adolf

Klein Dávid
Klein Ignác

Klein Izsák

Klein Hugó
Klein Jeremiás

Klein Lajos

Klein Miksa

Klein Manó
Klein Mózes
Kleinberger Mór
Kleinman Hermán
Kohn Adolf

Kohn Áron
Kohn Emil
Dr. Kohn Gyula
Dr. Kohn Hilel

Kohn Mihály

Kohn Miklós

Kohn Ignác

Kohn Mózes
Kohn Samu
Dr. Krausz Imre
Dr. Krausz Jen
Krausz Simon

Krausz Viktor

Krámer Ignác

Krémer Dávid

Kühlstock Mátyás

Landau Adolf

Landesz Samu
Landeszman Ferenc

Landeszman Jen
Landeszman Izidor

Landeszman Lajos

Landeszman Samu
Láng Dávid

Langfeld Márton

Langsner Izráel

Lasz Lázár

László Jen
László Gyula

Lázár Ábrahám
Lázár Áron
Lázár Fülöp

Lázár Lajos

Lázár Hersch

Lázár Zoltán

Léb Béla

Léb József

Léb Miksa

Léb Simon

Léb Márkusz
Léb Sámuel ifj.

Lebovits Béla

Lebovits Gyula

Lebovits Jakab
Lebovits Károly

Lebovits Márton
Lebovits Mór
Dr. Lebovits Miksa

Lechner Emil

Legman Miksa
Legman Lipót

Legman Rudolf

Leichter Jakab

Dr. Leitner Fülöp
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Hausman Mátyás
Heilper Arthur

Heimlich Izidor

Heimovits Márton
Heller Lajos

Dr. Heller József

Heller Ferenc

Hellman Jen
Hellman Miksa

Hellman Lajos

Hellman Mór
Herkovits Jen
Hermán Manó
Hermán Samu
Herskovits Emánuel
Herskovits Imre
Dr. Herskovits Izidor

Herskovits Márton
Herskovits Mór
Herskovits Mór,

cukorkeresked

Herskovits Miksa

Hescheles Jónás

Hilfman Nándor
Hirsch Adolf,

borkeresked

Hirsch A. Adolf

Hirsch Czalel

Hirsch Lajosi

Hirsch Mór
Hirsch Hermán
Hirsch Manó
Dr. Hirsch Gyula

Hirsch Jen, Jakab

Hochman Jakab

Hoffman Adolf

Holder Miksa
Hollánder Ern
Hollánder Márton
Hollánder Mendel
Hollánder Sándor

Dr. Holló Endre
Hönigsberg Miklós

Indig Mór
Indig Zsigmond
Izráel Emánuel
Izráel Fülöp

Izráel József

Izráel Izsák

Izráel Izidor

Izráel Mór
Izsák Bernát

Izsák Ferenc

Izsák Jen
Izsák Márton
Izsák Mór
Izsák Mihály,

gabonás

Izsák Mihály,

ügynök
Izsák Miklós

Izsák B. Pinkász

Izsák Simon,

keresked
Izsák Simon,

1 ff ••

boros

Jakab Adolf

Jakab Ern
Jakab Elek

Jakab Simon
Jakab Mihály

Dr. Jakobi József

Janovitz Géza
Janovitz Sámuel

Jéger Izsó

Jeremiás József

Dr. Jónás Imre

Jozepovits Simon
József Mór
Judovits Lázár

Káhán Izidor

Káhán József

Káin Kálmán
Kain Lipót

Kalmár Ferenc
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Goldberger József

Dr, Goldberger Ede

Dr. Goldenberg Pál

Goldfried Ignác

Goldfried Vilmos

Goldglancz Jakab

Groldman Béla

Goldman Bernát

Goldman Hermán
Goldman Izsák

Goldman Jen
Goldner Josua

Dr. Goldner Mihály

Goldner Salamon
Goldstein Adolf

Goldstein József

Goldstein Márton

Goldstein Ignác

Goldstein Lajosi

Goldstein Gidáli

Goldstein Samu
Goldstein Vilmos

Gombos Sámuel,

keresked

Gombos Sámuel,

magánzó

Gottlieb Aladár

Gottlieb József

Gottlieb Lajos

Gottlieb Márton

Gronner Ábrahám
Gronner Bencze

Gronner Samu
Grosz Bernát

Grosz Emánuel

Grosz Hermán
Groszman Jen
Grün Adolf

Grün Emánuel
Grün Ede
Grün Jakab

Grün Mór

Grün Móric

Grün Samu,

kenyérgyáros

Grün Samu,
alkalmazott

Grün Sándor ifj.

Grün Sándor, lisztes

Grünbaum Ferenc

Grünberg Kálmán
Grünblatt Samu
Grünfeld Ansel

Grünfeld Dávid
Grünfeld József

Grünfeld Hermán,
keresked

Grünfeld Hermán ifj.

Grünwald Jakab

Grünwald Izidor

Grünfeld Lajos

Grünwald Mór
Grünwald Mihály

Grünwald Ármin
Grünwald Samu
Grünwald Dezs
Grünwald Géza
Grünwald Zoltán

Gubbman Izsák

Guttfried Adolf

Guttmann Dezs
Guttman Márton

Hajnal Izidor

Hajós Mátyás
Dr. Halász Pál

Halberstein S. Léb,

frabbi

Hamlett József

Hanz Dávid

Hendler Hermán
Harfenesz Czalel

Harfenesz Juda
Harmath Adolf

Hartman Mór
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Feig Hermán
Fein Salamon

Feiner József id.

Feiner József ifj.

Feingold Léb
Dr. Fekete Samu
Felsner Samu
Dr. Fenichel Mór
Ferencz Mendel

Ferencz Zoltán

Fesztinger Dávid

Feuerman Ignátz

Feuerstein Izsák

Feuerstein Lrinc
Finkelstein Alfréd

Fisch József

Fisch Móric

Fisch Samu
Fischbein Ármin
Fischer Áron
Fischer Ferenc

Fischer József

Fischer Manó
Fischer Mihály

Fischer Rezs
Dr. Fischer Tivadar

Fischer Tibor

Fischer Zoltán

Florenthál Mór
Franki Miksa
Frenkel Hermán, fás

Dr. Fried Emánuel
Fried Lajos,

korcsmáros

Fried Lajos,

ügynök

Fried Izsák

Fried Mór
Friedman Bernát

Friedman Dávid

Friedman Géza
Friedman Hermán,

fás

Friedman Hermán,
hitk. alkalmazott

Friedman Ignátz,

fás

Friedman Ignác ifj.

Friedman József

Friedman Márton
Friedman Náthán
Friedman Sándor

Friedman Salamon

Fruchter János

Fuchs Bemát
Fuchs Hermán
Fülöp Ignác

Gábel Vilmos

Gancz Dávid

Gancz Izsák

Gancz Lajos

Gancz Samu
Geiszt Adolf

Ger Sámuel
Gidáli Adolf

Gidáli József

Gidáli Ferenc

Gidáli Miksa
Gidáli Mór
Glancz Ármin
Glancz Jakab
Glancz Miksa
Glaser Josua

Glasner Akiba,

frabbi
Glasner Benjámin

Dr. Glasner Izsák

Glück Izrael

Glück József

Glück Lázár

Glück Mór
Goldberger Fülöp

Goldberger Kálmán
Goldberger Hermán
Goldberger Miksa
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Blum Lázár
Blumenfeld Simon
Bodner Benjámin
Bodor Gusztáv
Boros Samu
Boskovits Dezs
Boskovits Gyula

Boskovits Ignác

Boskovits József

Braun Jen
Brecher Oswald
Brenner Léb
Briszk Lajos

Brod Hermán
Brodi Benjámin
Brunner Elek

Dr, Brunner József

Brunner Jen
Dr. Brunner Sándor
Buchwald Manó
Buxbaum Benjámin
Dr. Büchler Dezs

Chlivner Sámuel
Czigoria Lázár

Cziment Adolf

Cziment Bernát

Cziment Géza
Cziment Gyula

Czimmerman Jakab
Czódik Jen
Czódik Károly

Czuckermandel Adolf

Czerjék Hermán

Dászkál Sámuel

Dászkál Rudolf

Dávid Áron
Dávid Gusztáv

Dávid József

Dávid Hermán
Dávidovits Mór
Dr. Deák Jen

Deutel Hermán
Deutsch Ábrahám
Deutsch Fülöp

Deutsch Ignác

Deutsch Lipót

Deutsch Mór
Deutsch M. Károly

Deutsch Simon
Deutsch Vilmos

Diamantstein Bernát

Diamandstein Lázár

Edelstein Jakab

Einhorn Izsák

Elek Simon
Elián Viktor

Erdei Lipót

Ernster A. József

Emster Chaim

Farkas Géza

Farkas Izsák

Farkas Izsa

Farkas Jakab,

keresked
Farkas Jakab,

szeszes

Farkas Jakab,

ócskavaskeresk.

Farkas Jakab,

ügynök
Farkas János

Farkas József,

keresked
Farkas József,

igazgató

Farkas Lajos

Farkas Mendel

Farkas Miklós

Dr. Farkas Mózes
Farkas Salamon

Farkas Samu
Farkas Simon
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vits Izsó, Weisz Béla, Wolf Adolf, Wolf Sámuel, Ziment Bernát.

Chevra orvos: dr. Schlinger Lajos.

AZ ORTHODOX CHEVRA KADISA TAGJAI AZ 1936-OS

ÉVBEN

:

Abrahám Adolf

Abrahám Dezs
Ábrahám Emánuel
Ábrahám Izsák id.

Abrahám Izsák ifj.

Abrahám József

Abrahám Mór
Abrahám Mózes
Abrahám Sámuel
Ádler Ern
Ádler Jen
Ádler József

Ádler Sámuel
Ádler Zsiga

Albert Nándor
Albert Samu
Antal Márk
Appel Samu
Arner Izsák

Áron Márton
Auslánder Abrahám
Auslánder Lajos

Auslánder Lipót

Bachus Ármin
Balázs Imre
Bár Simon
Dr. Bartha Aladár

Bartha Ferenc

Baum Ignác

Baumhaft Náthán
Baumzweig Márton
Baumzweig Samu
Becski Jen
Bender Sándor

Benéth Henrik

Bemáth Dávid
Beregi Menyhért

Berényi Imre
Berger Ignác

Bergfeld József

Bergfeld Manó
Bergfeld Saul

Bergner Dezs
Bergner Zoltán

Bernáth Nándor
Bernáth Lázár

Berkovits Benjámin
Berkovits Dezs
Berkovits Fischl

Berkovits Jakab

Berkovits Mendel

Berkovits Sándor

Bien Sáje

Bierman Náthán
Bihari Árpád
Bihari Ferenc

Binder Márkus
Biró Andor
Biró Ármin
Biró Márton
Bixenspanner Márton
Blatt Dávid
Blatt Ignác

Blatt Miksa
Blau Márton
Blau Sándor

Bloxenheim Simon
Blum Bernát

Blum Bertalan

Blum Farkas
Blum Jakab
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“kincses Kolozsvár városának” ezer forintot kölcsönözhetett. A
Chevra kebelén belül már a kezdeti idkben két jótékony közület

mködött: Malbis Arumim, amely a szegényeket ruházta fel és

Bikur Cholim, amely a szegénysorsu beteget istápolta.

Az 1930-as évek gyökeres változásokat hoztak a Chevra ad-

minisztrációjában. Mindenekeltt fokozták a tagok számát, ál-

landósított és fizetett tisztviselket alkalmaztak, székházat vá-

sároltak, amelyben nemcsak az irodákat helyezték el, hanem a

halottasházat, a szertartási osztályt és a tisztviselk és alkalma-

zottak lakását. A központosítás révén minden tekintetben meg-

rzdött a temetések rendje és méltósága is. Uj temett vásárol-

tak, amelynek szertartási terme egyike a legimponálóbbaknak

volt Erdélyben. A Szentegylet a békés együttmködést fenntar-

totta cluji hitközségekkel, valamint a kongresszusi Chevrával,

azonkívül szorosabb együttmködést létesített az ország többi

Chevrájával.

Résztvett intenziven a Zsidókórház munkájában és megkí-

vánta teremteni az orthodox Chevrák országos központját. Az

alapítványokra els példát Salamon József adta az utóbbi évti-

zedben, amikor hat helybeli zsidó intézményre hagyományozott

nagyobb összeget, amit a család a Chevrára irt át azzal, hogy

belátása szerint kezelje. Bolchover Jakab tett jelents adományt.

Lilienthál Sándor pedig saját költségén építette fel a Chevra

udvarán létezett halottasházat.

1936-ban Chevra vezetsége: László Gyula elnök, Weisz

Gyula, Schwartz Ignác és Goldstein Lajos alelnökök; Schwartz-

berger Mihály szertartási elöljáró; Rosenfeld Ármin jótékony-

sági elöljáró; Schwartz Mór és ifj. Pál Márton gondnokok; In-

dig Zsigmond pénztárnok; Végh Márton ellenr; Glanz Jakab

gazda. Tanácstagok : Klein Mózes, Goldberger Kálmán, Lilienthál

Sándor, Ernster Hermann, Schmidt Izsák. A választmány : Adler

Sámuel, Biró Andor, Fischer Rezs, Friedmann Salamon, Heim-

lich Izidor, Herskovits Mór, Herskovits Imre, Izsák Mihály, Ja-

novitz Géza, Kappel Izrael, Katz Salamon, Langfeld Márton,

Landeszmann Lajos, Léb Samu ifj., Léb Miksa, Lévy Ignác (i-

gazgató), Lévy Ignác (fakeresked), Lusztig Nándor, Marmor-

stcin Márton, Nagyfaludi Nándor, Ornstein Mayer, dr. Reiter

Artúr, Rimóczi Jakab, dr. Rosenfeld Salamon, Rosenzweig Máté,

Rosenzweig Emánuel, Salamon Jen, Salamon Sámson, dr. Se-

bestyén József, Sennensieb Márk, Schwartz Márton, Vigdoro-
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AZ ORTHODOX HITKÖZSÉG

móczi Jakab, Móricz Ben. Iskolaszék: Glasner Akiba frabbi,

Weisz Gyula elnök, Lilienthál Sándor, Schwartz Miklós, Végh
Márton, Buxbaum Benjámin, Hirsch Hermann, Boskovits Ignác,

dr. Glasner Izsák, Hirsch Mór (brkeresked), Klein Ignác, dr.

Fóliák Sándor, Salamon Jakab és Salamon Sámson.

1937-ben a hitközség taglétszáma : 1600.

Elnökök: Weisz Gyula (1937-39); László Jen (1939-41);

Léb Zsigmond (1941-43) ; és Dr. Stern Vilmos (1943-44).

A kolozsvári orthodox elemi iskola, amely 1875-ben létesült,

évtizedeken át csak mint fiúiskola mködött. A leányiskolája

1908-1909. tanévben nyilt meg. Addig mint nyilvánosjogu ma-

gánleányiskola mködött a városban. Minthogy az iskola tan-

köteles zsidó gyermekeknek csak egy kis hányadát fogadhatta

be, a többieknek állami iskolába kellett beiratkozniok. 1908-ig 120-

140 növendéke volt, 1914-ben már meghaladta a tanulók száma

a háromszázat. Legtöbb növendék 1913-25 közötti tanévekben

volt, amikor a gyermekek száma már az ötszázat is meghaladta.

1925-ben az iskola felsbb tagozattal, az V-VII osztállyal bvült.

A tantestület nyolc tagból állott: Buxbaum Benjámin igazgató;

tanitók : Bernát Szerén, Bihari Árpád, Binder Márkus, C. Hnig
Rózsi, Hartmann Berta, Rosenberg Borbála és Rosenberg Mar-
git. Az iskolával kapcsolatban mködött egy Talmud Tóra, nyolc

oktatóval. Az iskola befogadóképessége korántsem elégítette ki

a helyi szükségleteket, minthogy még közel hatsfzáz orthodox

zsidó tanköteles látogatta az állami iskolákat.

ORTHODOX CHEVRA KADISA

Az orthodox Chevra Kadisa 1937-ben ünnepelte méltó ke-

retek között fennállásának százéves évfordulóját. Erre az alka-

lomra Mózes Elek egyleti titkár és Szabó Imre albumot adtak ki

a Szentegylet száz esztendejének kimerít történetével. (Száz év

a kegyelet és jótékonyság szolgálatában. A cluji rt. Chevra

Kadisa száz éve 5597-5697, 1836-1936. A cluji rt. Chevra Kadisa

kiadása, Cluj, évszám nélkül.) Innen tudjuk, hogy a legrégibb

adományok, amelyek lehetvé tették a Chevra fejldését, Ber-

kovits Mosétól származtak, aki 363 bécsi forintot adományozott.

A nagyobb adakozók egyike a balánfalvi Chaim Meir ben Slomo,

aki 300 ezüstpeng forintot juttatott a Chevra céljaira. Kilenc-

ven évvel azeltt a Chevra olyan kedvez helyzetben volt, hogy
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a zsidó közösséget: Fried Lázár dáján tizenegy éves hivatalos-

kodás után meghalt: “Nagy talmudtudós, lelkiismeretes, pontos

férfi volt, a zsidó erények megtestesitje”. A szomorú megemlé-

kezések sr sorát 1936. március 22-én zárták le Fuchs Benjá-

min nagyváradi frabbi halálának elparentálásával.

Ez év május 10-én választották meg dájenné Háger Juda

rabbit, a nagynev Háger Jiszráel unokáját. Májusban Hoch-

mann Jakab hatvan éves születésnapját és Rimóczi Jakab gazda

negyven éves házassági évfordulóját ünnepelték. 1937. január-

jában az elöljáróság! ülésen Schwartz Miklós bejelenti, hogy az

utóbbi idben az állami elemi iskolákban is kötelezvé teszik a

szombati Írást. Az iskolaszék gondoskodjék tehát, hogy a jöv
tanévben a hitközség' iskolájának befogadóképessége bvittesisék

ki és tegyék lehetvé, hogy minden zsidó gyermek vallásos szel-

lemben legalább az alsófoku iskolákat végezhesse el.

Ez a követelés egyik jele volt a felujult vallási irányzatnak,

amely a választási küzdelmek során ersen kihangsulyozódott

és az uj vezetségben már gyzedelmeskedett. 1937. január 24-

én ejtették meg a választásokat. (Választási elnök: Salamon Ja-

kab, tagok : Grósz Hermann, Meisner Rudolf, Feuerstein Lrinc,

Fisch László, dr. Goldner Mihály, Krausz Viktor, Mátyás Mór.)

Elnök lett Weisz Gyula; alelnökök: Adler Jen és Salamon Ja-

kab; kurátorok: Schwartzberger Mihály és Meisner Rudolf;

Talmud-Tóra kurátor: Végh Márton; pénztáros: Goldstein Már-

ton; ellenr: dr. Goldner Mihály; gazda: Goldberger Kálmán;

Tanácsnokok: Lilienthál Sándor, Herschkovits Imre, Löwy Ig-

nác igazgató, Schwartz Miklós, Izsák Mihály, Dávid Áron, Biró

Andor, Lwinger Emánuel, Nimberger Ern. Röviddel a válasz-

tás után azonban az alelnökök lemondottak és helykbe megvá-

lasztották Lilienthál Sándort és Schwartz Miklóst.

Az orthodox hitközség bizottságai:

Adókivet bizottság: Nimberger Ern, Ábrahám Mór, Blau

Dezs, Áron Dávid, EJein Hugó, Rubin Jen, Nagyfaludi Nán-

dor, Réger Flöp, Marmorstein Jen, dr. Krausz Jen. Az adó-

felszólamlási bizottság: Dr. Goldner Mihály, dr. Lebovits Miksa,

Grn Mór, Lévi Ignác igazgató, Lilienthál Sándor. Számvizsgá-

lók: Gottlieb József, Neulánder Ottó és Halpert Fischl. Iskola-

szék: Salamon Jakab, dr. Glasner Izsák, Boskovits Ignác, Klein

Ignác, Salamon Sámuel. Jótékonysági bizottság: Végh Márton,

Izsák Mihály, Schwartz Sándor (bádogos), Lusztig Nándor, Ri-
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és megveszi a mellette lev sírhelyet. Az ülésen dr. Fischer Ti-

vadar és dr. Pollák Sándor meginditó beszédben méltatták a

nagy férfiút. Majd újabb gyászülést kellett tartani: az 1925.

január elején meghalt Bergner Mór volt elnök emlékére, aki a

jegyzkönyv szerint “harminc éven át hségesen dolgozott a hit-

községért”. 1926. március 21-én Adler Sámuel lemondott inkább

személyi, mint elvi differenciák miatt. “Lehetetlen — mondotta

az alelnök —, hogy Adler Sámuel elhagyja most a hajót, amelyet

oly biztos kézzel kormányzott. Az hivatása és feladata, hogy

biztos révbe hozza. Nem túlzók, amidn kijelentem, hogy egyet-

len elnök sem mutathat fel annyi eredményt a hitközség körül,

mint Adler Sámuel, öttagú küldöttség keresse fel és biztosítsa

a lemondott elnököt a hitközség ragaszkodásáról”. A bizottság

tagjai a község érdemes egyéniségei: Wertheimer Miksa, Zelig

Samu, Neumann Mór, Nussbaum Mihály és Löffler Vilmos tit-

kár. A küldöttség érveinek hatása alatt az elnök visszavonta le-

mondását, hogy a krizises idkben megmentse a helyzetet. A de-

cemberi választáson egyhangúan újból Adler Sámuel lett a hit-

község vezetje.

1928. január 6-án parentálta el az elnök az elöljárósági ülé-

sen Jákob Méir Wald rabbit, a bet’din fejét, aki közel harminc

évig töltötte be hivatalát.

Ez év februárjában már dr. Sebestyén József az elnök, aki

szintén parentált. Grün Lázárt kellett búcsúztatnia, “régi, derék,

áldozatkész hitközségi tagot, aki különösen jótékonyságával és

áldásos tevékenységével tette emlékezetessé nevét”. 1929. máju-

sában újra Adler Sámuel az elnök. Átmeneti idre jött utána

Schwartz Jakab, majd ismét Adler Sámuel kerül az ügyek élére.

1930. augusztus 14-ikén Kosenz'weig Emánuel parentálta el

Sebestyén Dávidot megemlékezve a búcsúbeszédben, hogy “min-

den nagyobb alkotás, e férfi nevéhez fzdik”. 1931. szeptem-

berében Biró Andor ül az elnöki székbe és 1932. november 27-én

már Schwartz Jakab haláláról kellett megemlékezni : “a buzgón,

becsületesen és példás korrektséggel dolgozó” elnökrl. 1933.

junius 11-én nagyiklódi Tischler Mór, “az erdélyi zsidóság ki-

magasló alakjának tragikus módon történt elhalálozása fölötti

mélységes gyászát kellett nyilvánítania” a hitközség vezetségé-

nek. 1918-ban a román hatóságok államosították erdállományá-

nak egyrészét, a fellebezési tárgyaláson, 1933 junius 11-én, ro-

mán tiszt agyonltte. Augusztusban újabb haláleset szomorítja
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rint autonóm hatáskörébe tartozó vallási és ezzel összefügg ü-

gyeket ezentúl is kizárólag önmaga kívánja intézni — kívána-

tosnak tart olyan egyesülést, mely az egész erdélyi zsidóságot

magában foglalja, ezen kérdésinek a társhitközségekkel egyetér-

tésben való megoldása végett pedig azokkal ily célra érintkezés-

be lép/'

1919. julius 15-én Glasner Móse frabbi bejelenti az elöljá-

róságnak megmásíthatatlan elhatározását, hogy még a nagyün-

nepek eltt feleségével kivándorol Palesztinába. Ugyanezen az

ülésen jelenti Sebestyén Dávid elnök, hogy az Erdélyi Zsidó

Nemzeti Szövetsiég a hitközséghez fordult, hogy “dr. Herzl Ti-

vadar, a cionizmus elharcosának tizenöt évi halálozási évfor-

dulója alkalmából a hitközség rendezzen gyászistentiszteletet a

templomban”. A kérvényt kilenc hitközségi tag irta alá, de négy

utólag visszavonta aláírását, “nehogy a hitközségben az egyetér-

tést megzavarják”. Rosenzweig Emánuel megmenti a feszült

helyzetet azzal az érvelésisel, hogy Mózes mesterünk halála nap-

ján kivül zsidó templomban soha nem méltatnak elhunytat. 1919.

október 19-én elnökké választják Schwartz Jakabot, alelnökké

Lasz Lázárt. 1921. szeptemberében Bergner Mór az elnök, aki

1922. jan. 3-án a felekezeti béke dokumentálásaként a hitközség

nevében üdvözli a jubiláló dr. Eisler frabbi, egyetemi magán-

tanárt. 1922. elején iktatták be hivatalába Glasner Akiba frab-

bit. Harcok keletkeznek a Tarbut Iskolaegyesület körül, amely

nem tudja kellképpen felszerelni a tanerkben izmos, de anyagi

eszközökben gyönge iskolát. 1922. szeptemberében Tischler Mórt

választják elnökké.

A hitközség vezetsége érzi, hogy az uj történeti helyzetben

közügyekben járatos, vallásos és tekintélyes férfi szükséges a

hitközség élére. Legalkalmasabbnak bizonyult erre a pozícióra

az erélyes, körültekint és a disszidens, túlbuzgó szefárdok felé

is posszibilis Adler Sámuel, akit 1923. március 18-án megválasz-

tottak elnöknek. Az uj elnök els dolga volt, hogy határozzon

az iskola tannyelvének ügyében. Az elnök befolyására: a jiddis

helyett a héber nyelv bevezetését határozták el.

Az elöljáróság szi ülésszakán, november 2-án jelentették

be Glasner Móse frabbi Jerusálemben bekövetkezett halálát.

Adler elnök a képviseltestület ülésén búcsúztatta a nagynev
tudóst és papot. Bejelentette, hogy a hitközség a frabbi özve-

gyének havi öt fontot folyósit nyugdijképpen, sirkövet állit neki
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halt. Helyébe Hirsch Adolfot választották elnökké. 1906-ban szá-

mos egyetemi hallgató diákasztalt létesít, gabella-mentességet

kér és kap a hitközségtl, azonfelül ötszáz korona segélyt.

1907. májusában közfelkiáltással ismét Sebestyén Dávidot

választják elnökké; 1908. májusában szavazattöbbséggel Tisch-

ler Mórt. 1910. augusztus 18-án határozták el, hogy egy zsidó

kórház “állandó fenntartási alapja javára” a hitközség huszonöt-

ezer koronás alapítványt tesz. 1911. április 25-én ismét Sebes-

tyén Dávid az elnök, aki gondoskodik uj alapszabályokról, mint-

hogy a költségvetés kiadásainak fedezéséhez uj bevételi forrá-

sokra van szükség. 1916-ban Sebestyén Dávid a bukovinai me-
nekülteket segélyez bizottság ülésén beszédet tart, amelyben
kihangsúlyozza, hogy “vallási szempontok a segélyezés körül

teljesen mellzendk. Segíteni kell mindenkin, aki rászorul”. A
bizottság tagjai: Hirsch Adolf királyi tanácsos, Kohn Zsigmond,

Grünfeld Anschel, Kosenzweig Emánuel, Salamon Mór, Salamon
Márton, Boskovits József, Weisz Ignác, Weisz Ármin, Eisler

Mátyáa, dr. frabbi, Dick Jakab, Grósz Frigyes és dr. Szántó
Zoltán. 1917. december 9-én Janovitz Géza szóvá teszi az iskola-

építés ügyét. Követel higiénikus, jól felszerelt, modern iskola-

épületet.

1918-ban a cionizmus jelentsen elretört a hitközségi élet-

ben. Ebben a hódításban nagy része volt Glasner Móse frabbi-
nak, aki nem egy beszédében fejezte ki azt az általa ismételten

hangoztatott gondolatot, amit az október 28-i elöljáróság! gy-
lésen fejezett ki, hogy: “a zsidóság nem süllyedhet csupán val-

lássá, amellett, hogy népi mivoltát megtagadja”. Ezen az elöl-

járóság! gylésen jelen volt a kongresszusi hitközség frabbija,
dr. Eisler Mátyás is. Az Ezra ifjúsági egyesület zsidó rség
felállításához kérte a hitközség támogatását, minthogy a forra-
dalmi jelenségek antiszemita jelleget öltöttek.

Jellemz a hitközség cionista felfogására a határozat, ame-
lyet a Zsidó Nemzeti Szövetség megkeresésére hozott : A Kolozs-
vári aut. orth. hitközség elöljárósága az Erdélyi Zsidó Nemzeti
Szövetségnek az erdélyi hitközségekhez intézett 13. számú meg-
keresésére a következkben határozott:

“A hitközség magáévá teszi azt az álláspontot, hogy az er-
délyi zsidóság a világon szétszórva él, de fajilag és vallásilag
egységes zsidó nemzetnek részét alkotja és ez elvi alapon — an-
nak kifejezett hangsúlyozása mellett, hogy az alapszabályai sze-
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Uj korszakot jelent Smil-Sebestyén Dávidnak hitközségi el-

nökké való megválasztása. Tetters, szívós, munkakész vezett ka-

pott a hitközség ebben a férfiben, aki gyermekkorát még régi

nevelési elvek szerint, chéderben, majd a jesivákon töltötte.

Ipart tanult, zsidók között ritka mesterséget: kfaragást. Gya-

korlatiasságra beállított mentalitásiával nemsokára függetlení-

tette magát. Els dolga volt, amikor elnök lett, hogy lehetvé

tette a szegénysorsu zsidó gyermekek ingyen taníttatását, ötven

százaléka a tanulóknak részesüljön tandíjmentességben, ez volt

a jelszava. Majd egyesítette a monostori kehilát a kolozsvárié-

val. 1896. január elsején megalakult a Talmud egylet (Sasz

Chevra). A hitközségi vezetség egyik ersen aktív tagját dr.

Rudas Ger fogorvost ez év decemberében magántanárrá nevez-

ték ki; a hitközség üdvözl iratot intézett hozzá. 1898 április

11-én gyalui Bernát Albert indítványt tesz, hogy Sebestyén Dá-

vidot, örökös diszelnökül válasszák meg. Alkalmat erre az elnök

eredményes fáradozása adott. Sikerült néki az Országos Iskola-

alapból nagyobb kölcsönt sízereznie.

1899. március 28-án választották meg a hitközség titkárává

óriási szótöbbséggel Löffler Vilmost. A hitközségi élet ettl az

idponttól kezdve gyökeres átalakuláson megy keresztül. A fia-

tal, rendkívüli képesség, munkássiágában modern, de szellemé-

ben konzervatív titkár a pesti és pozsonyi orthodox hitközségek

mintájára szervezi meg az adminisztrációt. 1901-ben Sch’wartz

József az elnök, akinek munkálkodása idején ünnepük a frabbi

huszonöt éves jubileumát. 1903-ban ismét aktuálissiá válik az

orosz zsidók szomorú ügye. Gyalui dr. Bernát Albert indítvá-

nyozza, hogy a hitközség körlevélben hívja fel közös akcióra az

egész ország zsidó hitközségeit. Az akció célja ‘‘odahatni az o-

rosz cárnál, hogy oroszorsizági fajrokonaink további üldözése,

irtása megsznjék és ottani hitsorsosaink szakadatlan szenve-

déseinek véget vettessék, továbbá egy asylum létesítésié, hol men-

ten a politikai cionizmus ábrándjaitól, az üldözöttek menedéket,

csendes, boldog otthont találnának’\ Wertheinier Miksa és

Hübschmann Mór urakat bízták meg, hogy érintkezzenek ebben

az ügyben a neológokkal közös körlevél kibocsátása tekintetében.

1903. junius 21-én közfelkiáltásisal gyalui dr. Bernát Al-

bertét választják meg elnöknek; alelnök: id. Hirsch Adolf. 1904.

augusztus 14-én Tischler Mór szomorú jelentéssel szolgált;

Gyalui Bernát Albert amerikai utján a vasúton hirtelen meg-
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Feljegyzésre érdemes, hogy 1880-ban negyven peng forint

fizetéssel véglegesítették jegyzi állásában Rosenberger Feren-

cet, aki mellesleg rendrtiszt volt,

1880-ban megjelent Kolozsvárt az akkori idk egyik érdekes

alakja: Lichtenstein Hillél rabbi Kolomeáról és prédikációt tar-

tott a templomban. Már elbb három évig (1851-1854) papja

volt a kolozsvári zsidóknak.

Ers konzervatív irányt akart érvényesíteni a hitközségben,

emiatt a modernség felé hajló Friedmann Ábrahám gyulafehér-

vári országos rabbival összekülönbözött. A vége az lett, hogy az

országos rabbi elzte a rabbiszékbl és csendrökkel zavartatta

ki a városból. Most hogy 1880-ban visszajött, diadallal fogadták.

Ittléte alkalmával az összes Tóra-pergamenteket átnézték és hi-

báit kijavitották. A buzgó és szentélet rabbi szerint a hitközség

bajait a Szentirással való nemtördés okozta. Ugyanakkor az ül-

dözött orosz zsidók felsegitése érdekében akció indult, amelynek

során az elöljáróság megköszöni Tisza Kálmán miniszterelnöknek

és Wahrmann Mór képviselnek ezirányu segítségét,

1884. júniusában Glasner Móse uj jesivája számára támo-

gatásit kér a hitközségtl.

1885-ben az elemi iskolát is fejlesztik; három tanítói állásra

pályázatot Írnak ki. Az iskolabizottság tagjai : Boskovits József,

Fóliák Salamon, dr. Adler, Kohn Jónás és Grünfeld József, akik

sokat buzgólkodnak az iskola nívójának emelése körül. Ezután
évekig nem történik különösebb esemény. A kántor, az énekkar,

az etrog elárusitás, a tollfosztás joga, a gabella, a mészárszékek

bérei, az imaházak körül támadt apró konfliktusok, a húsvéti

liszt, a pászkajövedelem gondjai kötik le a képviseltestület és

elöljáróság figyelmét, 1888-ban Náthán Salamon ügyvéd a hit-

község elnöke, egy év múlva gyalui dr. Bernát Albert. Mellette

mködnek: Boskovits József, Fenichel Salamon alelnökök, Taub
Náthán ellenr. Az uj elnök azzal kezdi mködését, hogy báró
Hirsch Móric bankárt, a nagy emberbarátot megválasztatja a
hitközség disztagjává. Szeptemberben már lemond és pedig a
kongresszusi hitközségnek egy átirata miatt. Az ügy békés elin-

tézést nyert, de november 10-én visszavonhatatlan elhatározás-

sal mégis elvonult a zsidó közélet élérl. Helyébe Boskovits Jó-

zsefet választották elnökké. 1891-ben Fenichel Salamon a hit-

község elnöke. Másodelnök Fóliák Salamon, kurátorok Brunner
Izsák és Hermann Ferenc, pénztáros Kohn Zsigtmond.
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tások történjenek. Az iskolát valahogy fenn lehetett tartani és

pedig az Országos Iskola-alap támogatásával. Ez év november

18-án halt meg, tizenegy évi papi mködése után Glasner Ábra-

hám frabbi. Óriási részvét mellett temették, a vidékrl is tö-

megesen jöttek végtisztességére. Dés, Bánffyhunyad, Szászré-

gen, Várad, Miskolc, Krakkó, Pozsony, Torda, Kismárton, Krasz-

na, Szilágysomlyó rabbijai tartottak beszédet fölötte. 1877. de-

cember 2-án tartott elöljáróság! ülésen egyhangúlag kimondot-

ták, hogy az özvegyrl gondoskodni fognak és a kismártoni

Ehrenfeld Sámuel frabbi, az elhunyt sógorának javaslatára ki-

mondották, hogy fiát fogják beiktatni a rabbiszék örökébe. A
tizennyolc évesi kimagasló képesség Glasner Móse megválasztá-

sa lelkes örömet keltett az orthodox zsidók táborában. Reich

Izsák, az Országos Orthodox Iroda elnöke, a pozsonyi, a bécsi,

a szigeti és a kolomeai frabbi sürgöny utján gratuláltak a hit-

községnek. A fiatal rabbival közölték, hogy három év leteltével

be kell mutatnia három tekintélyes paptól származó rabbiképe-

sitését, különben a rabbiválasztás joga vissza fog szállani a hit-

községre. Ez ellen csak Allenberg elöljáróság! tag tiltakozott,

aki egyébként is heves ellenzékieskedésével tnt ki mindaddig,

amig el nem hagyta a hitközséget.

1877. júniusában kántort választanak, a Pestrl származó

Kriener Mózest azzal a feltétellel, hogy négy énekest tartson,

évi ezer forintért, ö azonban takarékoskodni akart és kettvel

is megelégedett volna. E körül hónapokig tartó viták támadtak,

amelyeknek nyomán nyilvános botrányok törtek ki. Kohn Jónás,

a Beth Avraham elöljárója, azt hiresztelte a kántorról, hogy

Miskolcon metszi teendket végzett a kongresszusi hitközség-

nél. A rabbi e hirre eltiltotta a kántort a vágatástól. De Kriener

megcáfolta a rágalmakat, mire elejtették ellene a kampányt. Egy
évvel késbb újabb pénzügyi zavarokkal kellett a hitközségnek

megküzdenie; a végrehajtó gyakran kopogott az iroda ajtaján.

Az elöljáróság nem tehetett egyebet, minthogy a kedveztlen

gazdasági viszonyok ellenére egj'^eseknek felemelte hitközségi a-

dóját. Emiatt Lefkovits Sámuel elöljáróság! tag egy napon, min-

den elzetes tárgyalás nélkül, bejelentette a rabbinátuson, hogy

elhagyja vallását. Imaszékét taliszostól, tefilinestl, papucsokkal,

imakönyvekkel együtt eladta Gansl Márknak. Nem egyedül tért

ki. Magával vitte a keresztségbe vejét. Farkas Józsefet, aki fia-

tal korában szorgalmas és jóeszü jesiva-bócher volt.
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e célra felkért fejérvári rabbi értelmesen felelt meg hivatásá-

nak”.

Az els rendszeres elöljárósági jegyzkönyv 1869 márciusá-

tól datálódik. Megtudjuk belle, hogy Glasner Ábrahám rabbit,

aki 1863-ban jött Liptószentmiklósról, havi hatvan forint “elre

kiadott fizetéssel, külön évi tiz forint a prédikációkért” — vég-

legesitették. A hitközség vállalta állami adóját és szabad lakását.

A butorhasználat is az övé volt; a lelkész lakását abban az id-

ben ugyanis a hitközség bútorozta be. A község kötelezi magát

arra, hogy konzervatív szellem fog uralkodni az intézményekben.

Fizetéses titkár is mködik már akkor, Grünfeld Vilmos, akit

késbb a pozsonyi hitközség hivott meg titkárául.

1871-ben határozták el Talmud Tóra felállítását. 1874-ben

a modernül újjászervezel hitközség élére Weinberger Pál kerül,

helyettesei: Wertheimer József és J. S. Kappel. Els kurátor

Heimann Emánuel, második Jákob Kappel. Ebben az évben el-

készítik az iskolát és szervez bizottságot, iskolaszék-félét jelöl-

nek ki Rosenfeld József, Kohn Jónás, Löbl Mózes, és Kasztner

Hermann urak személyében. Az egyik bizottsági tag ama javas-

latát, hogy az iskolaszervezés nagy költségeit az alkalmazottak

fizetésének csökkentésével fedezzék, egyönteten elvetették. E--

helyett kimondották, hogy minden zsidó köteles kultuszadót fi-

zetni. Komoly akció indult tehát uj hitközségi tagok szerzésére.

Úgy látszik, az akció sikerült, mert a következ évben, amikor
Schwartz József volt az elnök (helyettese: Rosenfeld József;

gondnokok: Wertheimer Mózes és Brunner Izsák), már uj ri-

tuális fürd építését határozták el a templom udvarán.

Ugyanebben az évben nyitották meg az iskolát negyven
gyermekkel és két tanítóval. Ekkor történt az els szakadás is,

amennyiben a buzgóbb rétegek, mint “szefárdok” külön templom-
egyesiületet létesítettek, Beth Avraham név alatt. A nagy hit-

község egységét nem sikerült megmenteni. A szikszói rabbi, a
pozsonyi Feisch Fischmann, továbbá a dési, a váradi és dorogi
rabbik sokat próbálkoztak e körül, de a konzervatív elem intran-

zigensen követelte a maga külön vallási életformáját és megnyi-
totta templomát. Az 1877-ik évben ugylátszik az általános gaz-
dasági krízis mélyebb nyomott hagyott a zsidó közösség fejl-
désében. Április 15-én Glasner Ábraháln rabbi megjelent az elöl-

járóság ülésén és bejelentette.
1 ^ .. 1 r 1

huszonöt százalékáról, nehogy az alkalmazottak között elbocsá-
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teleket gyakorolhassák, fogadván minden törvények szentül tel-

jesítését, ha vétenek, ezek büntetése kiállását”.

1835. április 8-án a városi tanács jelentést tesz az egyházi

Névtár kiadhatása végett. Eszerint Kolozsváron a zsidó férfiak

száma 61, a nk száma 48 volt.

A zsidók üldöztetésének — Írja Jakab Elek “Kolozsvár tör-

ténetében” — letelepedésük korlátozásának az 1842-iki év sza-

bott határt. A korszellem, az emberi jogok közösségének érzete,

az ipari és kereskedelmi érdekek hatása, az országgylések sza-

badelv vitái és a királyi kormányszék és udvari kancellária e-

melkedettebb jogfelfogása kihatott reájuk is. Már nem lehetett
ket Károlyfejérvárra korlátolni, üldözni, az országból kiutasí-
tani. Brassóban és Marosvásárhelyen egyik- másik furnái és
birtokos egyházi testületnél menhelyet és pártfogást találtak. A
példa hatott.

A kolozsvári zsidók utolsó összeírása a forradalomig, 1846-
ban volt. Számuk akkor körülbelül 60 családra rúgott.

1843. január 18-án Grünel Izrael kolozsvári zsidó könyv-
kereskedés nyitására kért engedélyt. Wertheim Dávid kérte a
tanács ama határozatának a kormányszék által való megersí-
tését, amely szerint azok a zsidók, akik a szombatot megtartó
hitsorsosaik kárára e napon is árulnak, büntettessenek meg 21
forinttal.

A hitközség irattárában a legrégibb okirat 1846 decemberé-
rl szól, melyben Hermann Mihály és Heimann Emánuel szer-
zdést kötnek a “zsidó eklézsia” megbízásából, hogy megvegyék
a küls Magyar uccai tizedben 1850 ezüst forintokért a rituális
fürd melletti telket templomépités céljából. Az építkezés há-
rom évvel késbb fejezdött be, amikor a szerzdésnek a munka
átvételérl szóló részét már Hersch Farkas és Hersch Fischer
Írták alá. A templom avatásáról a Pesti Napló 1852. január 21-
iki számában olvassuk : “A múlt hónapban avatták fel Isten tisz-
teletére a kolozsvári izraeliták uj temploímát, amelynek alapját
alig másfél év eltt Urbán tábornok ur, akkori vidékparancsnok
tévé le s a vallási buzgalom oly hamar bevégze. Az ünnepélyt
diszité Erdély római katolikus püspöke. Kovács Miklós ur nagy-
méltósága, mint az erdélyi izraeliták fvédje, ki mint ilyen a
frabbi kinevezését is kezeli. Jelen volt a vidéki cs. k. polgári
biztos, Bogdán Öméltósága, a kolozsvári tanács és más minden
rend és rangú vallási szép közönség. Az ünnepélyi szónok, az
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megfizetik, a polgári jogok élvezhetésétl ket elzárhatknak

nem tartotta,

1812-ben már zsinagógát akartak felállítani és rabbit kiván-

tak alkalmazni. Akkor már itt tartózkodtak: Deutsch Lipót és

Lázár, Rebics Rózsi leányával, Wellisch Dávid, Ábrahám és Sá-

muel fiaival s Náni leányával, Salamon Ádám Simon fiával s

Juci lányával, Kamovits Farkas és egy Sámson Illés fiaival. Pap-

juk egy Káin József nev volt. Minthogy a templom felállítására

nem kaptak engedélyt, majd az egyik, majd a másik hitrokon-

nál tartottak istentiszteletet.

Az els imaházban, amelynek falai vesszbl voltak fonva,

1818-ban tartották az els istentiszteletet, A telket Liedemann
Márton nagymveltség ágostai hitvallású lelkész szerezte meg
nekik, egyháza telkén, a Kl Magyar-uccában, Kain József te-

kintélyes zsidó, aki a rabbi-funkciókat végezte, barátja volt a

lelkésznek. Az els elnök Wellisch Dávid volt. Késbb kibérelték

templomi célokra egy Varjas nev csizmadiának a Kül Magyar-
uccában lév házát, amely 1888-ban még fenállott. Papjaik:

Lichtenstein Henrik (Margittá) (1851-3), aki két évig volt itt,

utóna Fischmann Feisch (1861-3), akit Pozsonyban választottak

meg, majd Glasner Ábrahám (1863-1877), Glasner Mózes (1887-

1923), A zsinagógát 1851-ben építették, körülbelül negyven köz-

ségi tag adakozásából.

Megható a kérvény, amelyet a kolozsvári zsidók írtak és

1822, április 22-én tárgyalt a városi tanács, A zsidók ezt Írták:

“k nem hibásak azért, amit eleik vétettek s amiért hazájokból

számzetve bujdosókká lettek a földön, A régi büntetés nem
tarthat örökké, kivált azért, hogy k eleik rendtartása és törvé-

nyeik mellett megmaradtak és ma is zsidók, mert k becsületes

emberek, senkinek nem vétnek, semmi különleges polgári jogot

nem követelnek, magukat mindenben a város kiváltságaihoz s

törvényeihez alkalmazzák, elöljáróit magukéinak ismerik, a
kincstárnak hasznára vannak, a keresztényekkel, ha különböz
módon is, de egy célra törekednek s bár némely véleményekben

és szertartásukban különböznek is, de Istent ismernek s imád-
nak, minden embert felebarátaiknak tartanak, mindent megbe-
csülnek, tisztelnek és szeretnek, mint önönmagukat, ebben állván

az Isten imádása is. Ezeknél fogva kérték, hogy a városon ezu-

tán is, mint zsellérek megmaradhassanak és szokott isteni tisz-
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1866 május 10-én és junius 7-8-napjain Kolozsvárt üléseztek

Erdély zsidó gyülekezeteinek képviseli, hogy elkészitsék a hit-

községeik alapszabályait. Lobi Aronson (Brassó) Írásba is foglal-

ta ket : “Memorandum zum Statut für die Israelitischen Kultus-

gemeinden in Siebenbürgen”. Erdélyben ezzel kezddött meg az

a harc, mely háromfelé tagolta az addig egységes zsidó hitközsé-

geket Magyarországon. így Kolozsvárt is megalakult az orthodox

és kongresszusi (neolog) hitközség, mely elzleg status quo ante

jelleg volt. Az els világháború befejeztével egy harmadik, a

“sefard” nevet visel hitközség szervezdik meg,

AZ ORTHODOX HITKÖZSÉG

Kolozsvár 1775-ös adóösszeirásában zsidó név ritkán bukkan

fel. Ábrahám Ábrahám nev keresked sízerepel egy 1750 évbl

származó adókirovási lapon a román Trandafi és Vaikó mellett.

Ebben az idben Bruckenthal Sámuel kormányzó elrendelte

a zsidók országos összeírását. Á kuntinua-táblák jelentéseibl

kitnt, hogy Erdélyben — nyilván Álba lulia kivételével — 229

zsidó család élt 482 gyermekkel és 21 ezer forint terhel adóság-

gal. 1782 január 20-án már 322 csialádról tudnak. Kolozsvár kör-

nyékén ebben az idben az összeírás szerint kevés zsidó volt.

Szászsebesen egy pálinka és serfz zsidó élt. Á gyalui járásban

3, az almásiban 3, a fejérdiben 2 család. Áz okiratok Izsák Dá-

vid éa Joris Filep zsidókról tudnak, továbbá Hersch Mihály ikló-

di zsidóról, aki hat évi idre bérelte ki a piaci vámot és a híd-

kapu eltti nagy és kisebb malmot, 1786-ban Lebel Filep zsidó

keresked kérte, hogy mivel a házaló kereskedési tilalom miatt

életmódját elvesztette, neki “a polgári jog és kereskedés Kolozs-

váratt engedtessék meg.” A tanács julius 6-án válaszolt: “hogy

a polgári jog nem engedhet, de évi nagy vásárokon zheti ke-

reskedését.”

Az örmény kereskedk 1788 március 28-án panaszoltak a

tanács és száz férfiak gylésében. Kívánták, hogy “más örmény

s zsidó kereskedknek a városba telepedését ne engedjék meg,

hogy ne oszoljék meg a haszon.” A tanács és gylés nem vélte

megszoritandónak, s ha az illetk polgárokká lesznek és diját
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“Országos teljhatalmú biztos Hajdú-kerület Kapitányának.

Kolozsvár, Január 7-kén 8U9.

Kolozsmegyei szászfenesi lakos Heller Izsáknak három lo-

vainak a Hajdú Böszörményi nemzetrök által éliktatását tár-

gyazó panaszát ‘/' ide zárva, arra utasítom önt, hogy h. Böször-

ményben a folyamodásban leírt lovakat kipuhatoltatni s ha ott

megtaláltatnak ide beküldeni, az eljárás eredményérl engemet

minden esetre tudósítani szíveskedjék. Beöthy Ödön.*’

1849 március 20-án a gyalui járás szolgabirája, Becskor

Ádám biró jelenti Kolozs megyeF ispánjának, hogy “a nevezett

Izraélita Heller Izsák a Lovai és Szekere eránt nyilatkozott,

hogy . . . megtalálta, elhozta, és kezibe vannak.”
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nyiek lovaimot és Szekeremet el akarják magokkal Magyaror-

szágra hajtani, ott leszállott a máskett pedig Szombaton reg-

gel november 18-án a Szekeremet és lovaimot B. Hunyadra haj-

tatván a fiam onnan tovább nem akarta a lovaimot hajtani, de

azon nemzetrök ervel is elhajtották Hunyadon túl, s ottan

fiamot a Szekérrl letaszítván a lovaimot és Szekeremet hámos-

tol együtt erszakkal elvévén magok úgy elhajtották, hogy az

olta telyeséggél vissza nem kaphattam, s máig is kárban vagyok.

A fiam tehát gyalog az akkor már bejött ellenségtl való félben,
a hegyeken alig tudott hazajönni, az eddigi nyomasztó körülmé-

nyek miatt lovaim és szekerem vissza kaphatására nézve semmi
lépést nem tehettem. Hanem mivel a Magyarok Istene itten is a
Szabadság napját felhozta és a Csend s bátorság helyreállítatott

Bátorkodók énis ezen alázatos kérésemmel Méltóságodhoz

mint teljhatalmú Országos Kormánybiztoshoz foljamodni és kö-

nyörögni, hogy mivel nékem legfbb vagyonom, és életmódom
azon három lovam és Szekerem volt, mert azokkal Szekerességet

foljtatva az által kerestem magam, féleségem, és Hat gyerme-
keim számára mindennapi élelmünket az olta pedig, hogy azok-

tól megfosztattam az ellenséges táborok által is kipusztíttatva

annyira elszegényedtem (már most Semmi keresetem nem lé-

vén), hogy ily nagy tél tz idején éhelhalásra kell jutnom, ily

keserves állapotomat méltóztasson könyörül Szívére venni és

el adott megkárosittatásomat Böszörményhajdu Városában ki-

nyomoztatni és vagy el vitt lovaimot és Szekeremet visszaadatni

és addig szenvedett káraimét, s elveszett keresetemet megfizetet-

ni, vagy három lovaim árát, melyeket én nem régiben 765. ,

Hétszázhatvan öt váltó Rftokkal vettem, ernyös szekeremet,
mely a hámokkal és a Szekérhez tartozó pokrotzokkal s ládákkal
együtt megért 300 .— három Száz váltó forintokat. Készpénzben,
az eddig okozott mindennapi legkevesebb egy egy peng forint

naponkénti kárommal együtt a lovaimot és Szekeremet ersza-
kosan elviv Nemzetrökkel megfizetetni rendelni. Vigasztaló

válaszáért könyörögve, alázatos tisztelettel maradok a Méltósá-
gos K. Biztos Urnák alázatos szolgája Heller Izsák Szászfenesi
lílÁOS.”®*

Beöthy Ödön fispán teljesíti Heller Izsák kérését. Átír
36/1849. sz. alatt Hajdú kerület kapitányának:

30 KLSZ 19. köteg.
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A zsidóság igaz védelmezje és minden nemes ügynek nagy

harcosa Beöthy Ödön ezekben a nehéz idkben Bihar vármegye

Fispánja volt. Életrajzírója Csengeri Antal így jellemzi t:
“Szóvivje volt — mint katholikus a proteaitánsok kívánatainak,

ostora a lelkiismereti szabadság ellen elkövetett sérelmeknek.”

volt az, aki az 1832-36-os országgyléseken indítványozta, hogy

mondassák ki a vallások egyenjogúsága, “a lélekismeret teljes

egyenjogúsiága”.^^

Beöthy Ödön fispánhoz fordult Heller Izsák szászfenesi

lakos, Heller Károly honvédörmester apja, egy kéréssel, melyet

el is intézett.

A levél szövege a következ:

“Méltóságos teljes hatalmú Országos Kormány Biztos Ür!

Ill tisztelettel bátorkodók Méltóságodhoz egy sérelmes 'pa-

naszommal járulni, s arra orvoslást könyörögni, mely így követ-

kezik.

Midn múlt 1848-ik évi november holnapja 16-ik napja est-

véjén történt Szamosfalvi ütközet után a Magyar Országról se-

gítségül volt hajdú városi s más helységbeli Nemzetrség Ko-
lozsvárról Szászfenes felé visszament s a Kolozsvárt alakult ön-

kéntes zászlóalj is Bánfi Hunyad felé ki vonult, akkor éjszaka

hozzám mint Szászfenesen már több évektl lakó pálinkafz,
és Szekerességet folytató Izráelitához két önkéntes bejövén, azok

a Századosok Gróf Bethlen Olivér rendeletébl három lovaimat

(melyek közül kett világos és egyik sötét pej paripák, egyik

világos és a sötét pej: negyedik a másik világos 3-ik évben járók

)

egy ernyös szekerembe béfogadván, fiam Heller Károly a lova-

kat maga hajtván el vitte N. Kapusra, hol a tisztelt Százados

Urral is találkozván. Kapusról a lovakat Szekeret vissza . . ., de

midn fiam a 3 lovas szekeremmel Kapus és Gyaluköz másnap
déleltt jött volna vissza ottan találkozván a vissza men Böször-

ményhajdu városi nemzetrökkel azok közül egy rmester és egy

más nemzetr (kiknek nevét ugyan meg nem tudhatta, de mint
hallotta fiam az rmesternek apja, Böszörményi kapitány volt)

a Szekeret és lovakat vissza fordíttatván, a szekérre felültek és

Kapus s Hunyad felé hajtatták az 'úton az úgy nevezett Isántzi

fogadónál még egy nánási nemzetrt felvettek a szekeremre, ki

Körösfig ment velek, de midn meg értette, hogy a Böszörmé-

29 “Hazánk” I. 275 pp.; V. 171. old.; XI. 315 pp.
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vagyonát F Kormányzó b. Wolgemuth nagy mlga által e

tárgyban kiadott rendelete értelmében biztosítván/’

A zsidóság helyzetét ezekben az idkben elénk tárja a leg-

jobban az a cikk, mely a ‘‘Hazánk” c. folyóirat X. kötetének 51-

53. oldalain jelent meg: “Zsidóügy 1848-ban” címmel. Benne a

következket olvashatjuk:

“Mar századok eltt hazánknál mveltebb országokban is

nem egy ízben megtörtént, hogy a zsidókat, kik vallási rajongás

suk, vakbuzgóságuk s természeti hajlamaiknál fogva a többi nép-

fajokon tultettek, alkalomadtán lázadószerleg megtámadták,
Üldözték s bántalmazták. így történt hazánkban is nem egyszer,

de különösen az 18U8. évben is, midn a volt jobbágyság váratlan

felszabadítása következtében a fékevesztett s felbújtatott pórság
a zsidóságra támadt s azt, mintha a teremtnek kedves dolgot

tenne helyenkint üldözni és fosztogatni kezdé. A felmerült pana-

szok s hatósági feljelentések következtében nem is késett a fel-

világosult kormány hathatós rendszabályokkal a bajt keletkezé-

sében elfojtani s intézkedni, miszerint a zsidóügy szabályoztas-

sék s azon izraelita polgártársak, kik itt jogosítottan megteleped-

tek, minden félelemtl mentesítve, nyugodtan élvezhessék a köz-

szabadság és alkotmány törvény-biztosítottá jogaikat**

A belügyminisztérium 1848. május 13-án 1261/B. szám alatt

rendeletet bocsátott ki, melynek bevezet sorai a következk : “A
közrend, a személy- és vagyonbátorság megtámadtatott, az er-

kölcsi életnek legszentebb támasza, a vallásnak ürügye alatt és

pedig több helyen pusztító erszakkal. A valódi hazafinak szíve

sajog ily események szemléletén, a valódi kereszténynek érzete

búba merül a felebaráti szeretet ily kialvásán, a gylölet és val-

lásdüh e felingerldésén stb. stb.**

Szemere Bertalan, az akkori belügyminiszter elrendeli az
ország területén lév zsidók ösiszeírását (a “Hazánk” közli a
minta-rlapot). Nincs tudomásunk róla, hogy mennyiben sikerült

ezt végrehajtani.

Pontos összeállításunk van azonban a kolozsvármegyei zsi-

dóság “az 1848-ik év nyára kezdetétl fogva, folyó 1849 évi

8ber utolsó napjáig való, a Magyar tábor által történt káráról.”

A Tartományi M. Fbiztosság 543. síz. alatt elrendeli a károk
összeírását. A listák nagyrésze megmaradt.^^

28 KLSZ 21. köteg.
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“Mlgs L., Báró Tekintetes Al Ispán r!

Kegyes Pártfogó Uram!

A közelebbrl élenyészet Stober 29-án minden ok nélkül meg-

támada engemet én hazomban Nemes Zsukon Lakó Bab Gyer-

mán mellette véve két oda való Legényeket Gyilkos módón —
Szakálomat kitépték — és megvertek — de utoljáró engemet

fulasztani kívántak — valamint mostis a Nyakamon lév jegyek

megbizonyitják, de ha ez nem elég hiteles be bizonyíthatom azt

minden idben csak a Felséges Úr Isten ki ártatlan kínomat nem
láthatót reám Segített, hogy ert tudtam venni rajtok anyival

hogy ki kortzultam magamat kezek alól és hozzáfogtam a kard-

hoz s Így el szélesztettem ket — ennél fogva —
Könyörgök alázatos tisztelettel a Méltóságos L. Báró és Al

Ispány Úr eltt hogy méltóztassan a reám mint Nemes Magyar
hornyának igen h Személyre követelt Gyilkolást kegyes szemmel

megtekinteni és az említett gyilkosokat, minden ok nélkül meg-
támadókat örözet alatt bé kisértetni a Tekintetes Nemes Vmegye
házhoz — és ül büntetéssel meg büntetni — mért különben

vagy veszedelemmel lakom azok a Gyilkosok között — de ha ez

el enyésztetik, ügy reményiem hogy a többik példát fognak venni

arról — ezzel kegyes válaszát óhajtva elvárva öröklök aJázatbs

tisztelettel lévén.

A Méltóságos L. Báró és Al Ispány úrnak alázatos szolgája

Izr Barah Mihály Nemes Zsuki Haszonbérl.^'^

Bara Mihály e beadványára Inczédi Zsigmond alispán el-

rendeli a tettesek azonnali letartóztatását. A beadvány hátlapján

a következket olvashatjuk: “A n. Suki falus bíró a bepanaszol-

takat rögtön fogassa el és kísértesse ide be tömlöczre. Kolozsvárt

nov. 5-én 848 Inczédi al Ispán,"

Bara Mihálynak azonban nemsokáig volt nyu^lma, mert

1849. szeptember 5-én Clam Gallas hadtestparancsnok átir

Márk László kolozsvári szolgabiróhoz, melyben elrendeli Bara
Mihály újbóli panaszának kivizsgálását “és tudósítását ide meg-
tenni ne mulassza el egyszersmind a panaszlónak személyét és

27 KLSZ 23. köteg. Itt található két igazolás is Bara Mihályról. Az egyik

bizonyítja, hogy “ns zsuki izraelita f. hó 30-án itten a megye házánál az alkotmányra

hitét letette.” A másik pedig arról szól, hogy “Kozma Ferenc szolga biró tanúsítja

Bara Mihály becsületességét”.
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30 kr. Hersch Dávid 2 frt. Rosenfeld József 10 kr. Kappel Smil

1 frt. Kappel Bora 30 kr. Jákob Ábrahám 10 kr. tihói zsidók 2

frt. 40 kr. Holczer Ignácz 2 frt. Hersch Mojsza 1 frt. Márk
Nixeb 20 kr. Kappel Noksel 20 kr. Mandula Farkas 5 frt. Kappel

Jákob 1 frt.

Gabonát adtak a következk : Jakab Anzsel 20 vékát, Jakab
Áron 30 vékát, Friedmann Izsák 10, Kepes Dávid 10, Májer
Jakab 10, Veres Izraelita 2, Ábrahám Jakab 10 és Rosenberg
Mózses 8 vékát.

Bels Szolnok vármegye rettegi járás: rettegi izraeliták

10 frt. Hersch Ávrám 10 frt. Farkas Ávrám és Berla 1 frt. Nach-

man Leib 24 kr. Izsák, Mojsza 20 kr. Hersch Jákob 20 kr. Ábra^-

hám Jákob Leib 10 kr. Ábrahám Dávid 8 kr. Ancsel Mihály 8

kr. Mojsza Bér 20 kr. Mendel Levi 2 frt. Léb Samu 1 frt. 30 kr.

Berkovits Dávid 5 frt. Izrael Schachter 1 frt. 40 kr. Simon Dá-
vid 1 frt. 40 kr. Izsák Simon 1 frt. 40 kr. Áron Ábrahám 1 frt.

40 kr. Dávid Schmiel 50 kr. Márk Lajos 50 kr. Mihály Simon
50 kr. Zelik Farkas 50 kr. Hersch Nátán 50 kr. Májer Léb 1 frt.

40 kr.

Álsó Fehér vármegye Izsák Dávid 1 frt. József Mendel 1

írt. Izráel Ábrahám 1 frt. Felser Samu 40 kr. Mózses Samu 20

kr. Csongvai zsidóság 4 kr.

Fels Fehér vármegye Hersch Mózes 1 frt. Hersch Fried-

ler 2 frt. Hersch Salamon 2 frt. Salamon Mózes 2 frt. Bernád

József 20 kr. Szimon Lévi 1 frt. Ábrahám Náthán 1 frt. Hercz-

linger Dávid 1 frt. Salamon Ávrám 10 kr. Sapanos izr. 10 kr.

Egy izr. 20 kr.

Védelem

Az erdélyi zsidóságot a szabadságharc befejezése után hálá-

ból kirabolták, kifosztották. Jegyzkönyvet találtunk, melyek az

erdélyi zsidóság káráról szólnak. Felgyújtották házaikat, elvitték

ingóságaikat és sokan életükkel fizettek.

Bara Mihály nemeszsuki haszonbérl alábbi beadványa rá-

világit a zsidóság akkori helyzetére, életbiztonságára

:

21 U. o. 245-46. old.

25 U. o. 218. old.

26 U. o. 234. old.
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izraelita 1 frt. Eokman Moses sombori izraelita 1 frt. Hers Dávid

középlaki birtokos 2 frtÁ®

A gyalui járásból: Szászfenes: Heller Károly 20 ezüst, egy

sidó 10 ezüst. Ó.-fenes: Izraelita Farkas János három Leánkái

1 ezüst frt.i®

Bethleni Járás Kohn Jakab bödi haszonbérl 10 frt, Lejb

izraelita polgár 20 kr. Gerst izraelita polgár 20 kr. Zalman izra^

elita polgár 20 kr. Moisa izraelita polgár 20 kr. Niszel Ábrahám
1.— frt. Niszel Moisza 1.— frt. Csépányi Joszip Ábrahám 2.

—

frt, Silimon Ábrahám 2.— frt. Sajóudvarhelyi zsidóság—.34 kr.

Kaczkói járás Izsák Mojsza 5 frt. 16 kr. Izsák Lehman
és Iczik 4 frt. Izrael Jákob 1 frt. Izsák Bórla 1 frt. Hersch Izsák

1 frt. Dávid Schmill 1 frt. József Márton 1 frt. Izsák Mojsza

1 frt. Roth Sámuel 20 kr. Zsidó Gersch 1 frt. Berkovits Iczik 1

frt. Hersch József 1 frt, Hersch Leopold 1 frt. Berkovits Jankó

1 frt. Berkovits Volf 40 kr. Léb Joszip 40 kr. Ábrahám József

20 frt. Nischel Izsák 20 frt. Hersch Zelik 20 frt. Izrael József

10 frt. Hersch Dávid 2 frt. Áron Mihály 2 frt. Berbi Farkas 1

frt. Izrael Bager 1 frt. Bora Ábrahám 1 frt.

Láposi járás Hersch Májer 20 kr. Hersch Salamon 5 frt.

Hersch Ignácz 8 frt. Sámuel Mózses 5 frt. Simon Farkas 10 kr.

Seu Sámuel 20 kr. Berkovits Gottfried 5frt. A m.-láposi zsidók

közül néhányan 2 frt. 30 kr. ezüstben.

Doboka megyében a hon szükségeire ajándékba adtak
Jakab Mózses 4 frt. Lusztig Salamon 4 frt, Simon Lázár 2 frt.

Bech Isaias 1 frt. Májer Elek 6 frt. Léb Dávid 1 frt. Simon No-
szán 1 frt. Hersch Lázár 6 frt. Salamon Lázár 2 frt. Kupfer-

stein Lrincz 1 frt. Goldstein Dávid 40 kr. Deutsch József 20
kr. Salamon Ábrahám 10 frt. Lusztig Izsák 1 frt. Salamon Lázár
1 frt. Wallerstein Levi 1 frt. Neifeld Izráel 5 frt. Izrael Juon 5

frt. Májer Lázár 20 frt. Simon Gersch 8 kr. Rosenberg Mózses
5 frt. Ábrahám Jákob 5 frt. Több izraeliták 5 frt. Hersch József

2 frt. Áron Leopold 2 frt, Izrael Salamon 30 kr. Mózses Jakab

KLSZ. 21. köteg.

19 U. o. Kolozsvári Híradó 285. old.

20 Kolozsvári Híradó 151. old.

21 Kolozsvári Híradó 184. old.

22 U. o.

23 U. o. 269. old.
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um Qíiartier. Als aber mir dér Richter die Reise-Documente ab--

forderte u, ich ihm sie zeigte erkante sie dér .... Notar als

falsch, was ich auck gleich gestand .... und mich als einen con-

criptions flüchtig ausgab, Nach einigem Wortwechsel wurde

ich .... u. in die Eisen gelegt u. hieher escortirt. Meinen Absicht

war bis nach Pest zu gelangen u. mich dórt beim Werb->Com-

mando zu melden u, in meinen Heimath zu gehen.

Nach Vorlesung:

Meine Aussagen sind richtig aufgenommen worden. Ich

habé den denselben weder etwas zu andern, noch denselben etwas

beizufügen u, bestdtige denselben mitmeiner eigenhdndigen Un-

ierschrift: Fülöp Ladner,''

Ennek az érdekes jegyzkönyvnek hátlapján ezután e pár

szó áll: ''Nachdem Philip Landner (?!) auf dem Assent. Orts

gestellt und assentirt wurde somit *'ad acta'\ Klaus. 27 Decemb.

850r

Számok

Az erdélyi zsidóság igyekezett önkéntes adományaival is a

nemzet ügyét szolgálni. A “Kolozsvári Híradó'’ 176. oldalán ol-

vashatjuk a következket: “Az erdélyi kerületben felállítandó

tüzérség számára Kolozsvárt Hersch Salamon 1 lovat, Hersch Ig-

nác 1 lovat ajándékozott. Az említett hazafiaknak keblök öntu-

data szolgáljon jutalmul áldozatukért, s buzgó készségök a hazán

segíteni lelkesítsen minden tehetsb honfit hasonló nemes tettek-

re. Gráser tábornok, Mikes Benedek."^'^

Igyekezett mindenki vagyoni viszonyához mérten a “hon

oltárára" letenni a maga ajándékát. Minden község, járás zsidó-

ja ott volt az adakozók között. Sokszor névtelenül találjuk ket,

csupán csak így: “Sidó."

A “Haza védelmére alakítandó Nemzeti rsereg számára

fordítandó Költség fedezésében a Haza oltárán áldozók névsorá-

ban" szerepelnek:

A N.-almási járásból: Lusztig Salamon, tamásfalvi bérnök

1 frt. Sáj Léb sombori birtokos 10 frt. Mendel Moses sombori

17 Címe eredetileg “Erdélyi Híradó 1848-ik esztendre. Szerkeszti s kiadja:

Méhes Sámuel természettan s mathesis rend tanára s a magyar tudós társaság leve-

lez tagja”.
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tn dér Mitte einen kleinen Schlitz hat, spitz zugelaufene Nase,

blaue Augen. Kleidung ganz nach Art dér Székler. Spricht u.

schreibt ungarisch, böhmisch und deutsch und spricht etwas ro-

manisch”, Végigküzdötte a Buda, Kápolna, Szolnok, Déva melletti

harcokat, vallomásában, melyet 1850 november havában tesz, a

következket mondja:

''Ich heisse Philip Ladner, bin aus Kalatey, Böhmisch Bad-

Weisser-Kreises gebürtig, Israelitisch-Hebrdischer Religion, 21

J, alt ledig, ohne Profession, war Honvéd bei den Inswrgenten.

lm Jahre 8^8 bin ich aus meinem Geburtsort Kalatey nach Wien

entflohen, weil mán mich als Conscribirte zum Militdr aufge-

ruffen hette. lm Monat Marz 18^8 in Wien angelangt, schloss

ich mich den dortigen Studenten an, u. kam mit mehreren der~

selben nach meinen Aufenthalt dán beildufig Jí Monaten nach

Ungarn u. Hess mich als Honvéd assentiren u. z. in Pesth. Mach-

te in dieser Eigenschaft die Schlachten dán Ofen, Kápolna,

Szolnok u. s. w. bis nach Déva im Monat Augusth 8í9 mit. Dán...,

als die Insurgenten unter Guyon . . . Lúgos die Waffen streckten,

ging ich mit mehreren Insurgenten nach dér Walachei, kam
durch die Ortschaften nach Jassi u. nahm bei einem dortigen

Israelithen Als mich dieser nicht nach meinem Gefallén be-

handelte, verliess ich ihn u. kam im gegenwdrtigen Monat No-

vember über die Grenze bei Gyimes mit einem mir unbekanten

Fahrenden aus Ungarn nach Siebenbürgen. Dieser Fahrende

hatte seine Documente u. wdhrend da dieselben beim dortigen

K. K. Postamt producirte, hielt ich seine Pferde u. so fldhte ich

über die Grenze, kaum dieselbe übertritten, verliess ich dicsen

Fahrenden u. kam in die Csik, durchtritt allé Szdkler Ortschaf-

ten Csíkszereda, Oláhfalu, Udvarhely, Keresztur. u. Szent Dime-
ter. Hier hörte ich dass mán ohne Pass u. Reise Documente
nicht leicht passieren könne. Ich bat demnach einen mir unbe-

Jcanten dortigen mir vöm Kreis KI. Kommisdr einen . . . Bogén
dán zu kaufen u. verfasste mir eigenhandig ein Reise-Certificat,

datirte dán Selber auch die Ortschaft Csik Szereda auch meinen
von mir selbst gewdhlten ungarischen Namen Nagy Josef . .. u.

unterfertigte den Namen Domin, welcher bei den Insurgenten

als Hauptman diente u. dessen Aufenthalt mir unbekannt ist.

Mit dicsem Reise-Certificat kam ich unaufgehalten durch M.-
Vásárhely, Klausenburg u. pass bis nach Körösfö gestem Abends
gégén U Uhr. Dórt kehrte ich beim Ortswachter ein u. bat ihn
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Hadad helységbl: Edler Jákob közhonvéd; Érszentkirály-

ról: Jákób Ábrahám; a tasnádi alkerületbl : Vikler Ignátz köz-

honvéd, Izrael Béni közhonvéd, Hermán Joseff közhonvéd; a

Somlyói alkerületbl : Sttein Mózesi közember.

Szamosujvár városa részérl toborzás útján kiállított s a

szamosujvári katonai térparancsnoksághoz a “Város illet-

ségibe bé adott ujjonczok kimutatásában találjuk: Hersch

Gántz 20 éves, ntlen, B. Szolnok megyei, batoni születés,

izraelita pálinkafzt, továbbá Ursz Hersch, 19 éves, ntlen

B. Szolnok megyei, rhelyei “Iszraelita Pálinka fztP

Szászfenesirl : Heller Károly rmesterként szolgál a magyar
hadseregben.

Ezek a zsidók teljesítették kötelességüket. Igazolja ezt ama
bizonyítvány is, melyet Grosz Jakab kolozsvári lakos kapott:

“Pesti születés Grosz Jakab a kolozsvári szabad csapatban, négy

hónapig szolgált mint közvitéz s ezen id alatt magát becsülete-

sen viselte, bizonyítom. Kolozsvárt, május 10.-én 849. Királyi

János százados.”

Még Ausztria területérl is eljutott zsidó diák Erdély föld-

jére, hogy végigküzdje a szabadságharcot a magyar honvédség

kötelékében. Errl beszél az a két jelentés, melyet a levéltár ide-

vonatkozó anyagának 25. kötegében találtunk. Az érdekesség

kedvéért leközöljük nündkettt eredeti szövegezésében:

Motsi István körösfi jegyz jelenti a Bánffy Hunyadi Cs.

Királyi al királyi Biztossághoz tisztelettel 1850. Nov. 24-én

:

“Tisztelt Cs. Királyi Bizottság!”

Tegnap Körösfön egy ifiut Áristóban ... ki gyanús úti le-

vele lévén mellyet ezennel küldekis a Tisztelt Bizottsághoz, hogy

az úti Levelét el vettem nagyon kezdett gorombáskodni minek
utánna vasra verettem ki adta magát, hogy Passussát maga
írta s szökött katona, Bétsi Diák volt s k zték ki Ferdinánd

császárt Betsbl Írattam vele mellyet megpróbálva, hogy az

írása volna é a Passus írva s találnak a vonások. A Tisztelt Bi-

zottságnak alázatos szolgája Motsi István Körösfi jegyz.”

Philip Ladner (Ladtner) — ez a neve az elfogott 21 éves

bécsi diáknak, akinek személyleirását bánffy hunyadi kihallga-

tása alkalmából eképpen kapunk meg: “Wohlgeformt, schwartze

Haare, ohne Bárt, aufgeworfene Lippen, von denen die obene
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zi lakba, az álladalom részire termesztett hétszáz hetven véka

ess máié árverésen a többet ígérnek készpénzben el fog adat-

ni.” A termést Hersch Áron veszi meg vékáját 261/4 forintért.^

A kolozsvári “feg3rverbeszolgáltatási jegyzék”-ben szerepel

Sámuel Friedmann “páchter”.i2 Tudunk Lemberger nev nagy-

kapusi lakosról, aki a honvédségnek terményt szállított.

Találunk zsidó embert a bácsi járásban, Szueságon. Flámer

Áron a neve.i® Ifjabb báró Wesselényi Farkas ó-fenesi birtoká-

nak kezelje pedig Holezer Ignác.

Az elbbi listán szerepl Hers Gergelyen (1092. szám) kívül

laktak még zsidók ebben a Kolozsvárhoz közelfekv községben.

Kiderül ez abból a beadványból, melyet pálinkafzés megengedé-

se céljából nyújtottak be az alispáni hivatalhoz. Ebben az ügy-

ben az alispáni hivatal leír a szolgabírónak és megemlíti (Hirs)

Hers Gergelyen kívül Jákob Mózes, Salamon Joseff és Gidali

Ábrahám nev egyéneket is.^^

Becslésünk szerint a XIX. század derekán Kolozs vármegye
területén kb. 100 család 400-500 lélek élt.

Magatartás

Adatokat találtunk a kolozsvármegyei zsidóság magatartá-

sára az 1848-49.-Í esztendkben, st más megye zsidó lakósságá-

ra vonatkozólag is, ezek igazolják hségüket, áldozatkészségü-

ket, annak ellenére, hogy helyzetük sokkal kényesebb és nehezebb

volt az itt él, más nemzetiségek miatt.^® Errl tanúskodnak azok

a jegyzkönyvek, melyek zsidó emberek bántalmazásáról, kifosz-

tásáról szólnak. Ez azonban nem gátolta meg ket abban, hogy

ne teljesítsék kötelességüket.

A Praes. Clausenb. 14. Dbr. 849. No. 2387/m. D. C. jelzés

kötetben, mely a honvédek névsorát tartalmazza, zsidókat is ta-

lálunk

11 KLSZ 27. kötegében.

12 U. o.

12 KLSZ 18. kötegében.

11 KLSZ 19. kötegében.

15 Bemstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharc és a zsidók, Buda-
pest, 1898. p. 194.

15 KLSZ 21. köteg. Bemstein id. müvében, a honvédek névsorában, a kolozs-

váriak közül csak Finály Henrik e. t, Homhauser Farkas kávés és PoUák Ignác
szerepel.
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Rend-
szám:

Név és lakhely: 100 10 5 2
forint

1 30 15

krajcár

össze-

sen:

1329 Stein Lázár, K.

Monostor

— 32 36 6 2 — —

—

514.

1367 Veisz Áron, Sebesvár — 1 8 2 9 12 3 69.45

1368 Steiner Dávid,

Apahida
2 2 2 2 17 12 47.30

1391 Izsák Simon, Tre — — 7 7 2 10 13 59.15

1395 Hers Dávid, Középlak 1 — — — — — — 100.

1440 Bara Mihály, N. Suk — — 2 — — 6 — 11.30

1513 Grosz Jákob, N. Sebesi — 11 4 18 6 21 7 184.15

1587 Jakab Josef, Rööd — — 1 1 1 47 32 39.30

1589 Salamon Lázár — —

i

3 1 14 4 15.

1598 Simon Josef, B.

Hunyad
1 1 13 6 14.

1605 Fischer Jákob,

Monostor

' ' 11 10 5 1 32 18 191.30

1630 Salamon Mózes, Suk — 2 8 2 32 — 80.

1687 Izsák Ábrahám, K.
Monostor

—

—

6 24 7 4 49 6 224.

E listában szerepl neveken kívül tudomásunk van még
Klein Márkusról, “macsikási Izráelita”-ról, aki a kolozsvári mi-
norita convent majorját bérelte 1849. XII. 24-tl 1853. IV. 24-ig,

Szentpéterten, pálinkafzés céljából.* Ábrahám Dávidról diósi.

Kis Márton M. macskást lakosokról, akik zsidó, háztartásbeli al-

kalmazott ügyében összekocannak,® Ruben Lázár Magyar Újfa-
lui zsidóról, akinek peres ügye van Albin Caj. Wirski “K.
K. Districts Kauzelist”-elio özvegy Irimont Berlinérl, aki Fels
Fkön lakott, Joszip Áron nevével találkozunk a Losárdon, 1849-

ben megtartott árverési hirdetményben, ahonnan megtudjuk,
hegy az “álladalom” számára termett török búzát, 660 ess vé-

kát az “Izraelita Joszip Áron” vette meg, vékáját 24 váltó forin-

tért, ugyanígy megismerjük a Nagy Iklódon 1850. február 22-

én megtartott árverésbl Hersch Áron nevét.

Az árverési hirdetmény szövege a következ: “A kolos al-

kerületi Biztos Tekintetes Somlya Mihály Ür 421 szám alatti

rendelete következtében a follyó Fébr Hava 21-kén az Helység
Bírája és Htsei által az helyiségben lakó örményeknek és Iz-

raélitáknak hir tétetvén, hogy 22.-kén reggeli 7 órakor a Jegy-

8 KLSZ 17. kötegében,

9 KLSZ 24. kötegében.

10 KLSZ 25. kötegében.
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készségérl, hazafias érzésérl tanúskodnak, megrizték szá-

munkra a megye területén élt zsádóság neveit. Következtethe-

tünk foglalkozásukra, vagyoni helyzetükre, st itt-ott még kul-

túrális állapotukra is fény derül.

1849. augusztus 27-én kelt jegyzkönyvben, mely a magyar

pénzjegyek beadásáról szól, az alábbi zsidók neveit találj uk.*^

Rend-
szám:

Név és lakhely: 100 10

f 0

5 2
r i n t

1 30 15
krajcár

össze-

sen:

36 Salamon Jákob, K.

Monostor

— 5 4 - 70

318 Jákob Josíef, Röök 1 3 — 5 6 29

386 Halász Fáni, Szutsák — — — — 3 2 2

559 Léb Lázár, Zutor — — 2 — — — — 10

827 Mózes Dávid, K.

Kapus
1 11 11 4 28 43 115.45

828 Áron Elek, B. Hunyad — — 36 36 15 136 — 335

830 Fried Izsák,
” ” 1 12 69 15 5 87 56 657.30

832 Léb Mózes,
” ” — — 4 3 1 11 9 34.45

833 Sámson Jákob, ” ” — — 34 1 — 33 6 190

834 Simon Moyses, — — 1 10 5 3 2 4 75

835 Salamon Josef, — — 2 7 6 1 14 3 75.45

836 Sey Léb, N. Sombor 5 — 100 — — 32 6 1020

903 Ábrahám József,

Sombor

— 1 3 1 10 15 35.45

966 Izsák Heller,

Szásizfenes

—

—

40 63 7 9 60 28 775

967 Izsák Rájz, Szászfenes —

—

—

—

3 5 10 70 32 78
1089 Roh Áron, A. Suk —

—

7 12 2 31 10 79
1092 Hers Gergely, Egeres — — 17 2 1 19 8 101.30

1174 Ritter József,

Szászfenes

— 8 —

—

—

—

3 — 41.30

1282 Helman Jákob, K.
Monostor

9 15 56 9 4 12 7 1359.45

1284 Roh Joszif, A. Suk •— —

-

4 - i... . . 20.

1324 Áron Farkas, K.
Monostor

3 21 25 1 13 10 646.

1325 Mandula Lajos, K.

Monostor
1 — 2 —- — 1 2 111.

1326 Mandula Mihály, K.
Monostor

— — 8 — — 2 40.30

1327 Frenkel Mihály, K.
Monostor

— — 3 — — 2 — 16.

7 A Kolozsvármegyei levéltár 1848/49-i szabadságharcra vonatkozó gyjte-
ményének 27. kötegében. (Továbbiakban “KLSZ” rövidítéssel.)
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felé, hátmegett pedig az ittvaló apró kalmárok a lépcsn, mint

a fejér marhát áruló görögök is, a zsidóság pedig a Totis András

háza oldalánál lev udvarban”.

Zsidó keresked nem látogathatta tetszése szerint a kolozs-

vári vásárokat, — Ahhoz, hogy állandó engedélyt kaphasson,

elssorban polgári jogot kellett szereznie a városban, ezt pedig

csak akkor kaphatta meg, ha elzetesen házat, vagy más ingat-

lant vásárolt. Zsidó pedig még szállást is nehezen kapott, nem-

hogy ingatlanhoz juthatott volna.

1786. julius 6-án a városi tanács Lehel Fülöp (Filep) zsidó

keresked kérését, hogy Kolozsivárt polgári jogot és igy szabad

kereskedelmi lehetséget nyerhessen elutasította: “a polgári jog

nem engedhet, de évi nagy vásárokon zheti kereskedését”

szól a döntés,

1788. március 28-án tartott tanácsi ülésen panasz hangzott

el szász kereskedk részérl, és kérték, hogy “örmény s zsidó

kereskedknek a városba telepedését ne engedjék meg, hogy ne

oszoljék meg a haszon”.

A szabad kereskedelem elfeltétele a polgári jog megszer-

zése volt.

A királyi kormányszék 1782-ben fontosnak tartja figyel-

meztetni a városi tanácsot, nehogy a zsidók elszaporodjanak Ko-

lozsvárt, pedig ebben az idben az egész megye területén összesen

nyolc családot tartanak számon.®

1784. február 3-án Kolozsvár városának közgylésén elha-

tározzák, hogy senki házat zsidónak pénze elvesztésének terhe

mellett ne adjon, se szállást hír nélkül ne engedjen, a vásárbi-

rák pedig a vásár napján kívül piacon vagy boltban sem boltbeli,

sem ötves portékákkal kereskedést, bor- és pálinkaárulást hor-

dóval, vederrel és kupával ne engedjenek.® A város nem tri
meg falai között a zsidó embert, ezért a város körüli falvakban,

a vármegye területén igyekszik magának szállást, otthont sze-

rezni. Innen könnyebben tud bejönni a vásárra és még aznap
haza is tud menni.

Jegyzkönyvek, melyek magyar pénzjegyek beadásáról, a
vármegye területén lakó zsidóságnak a szabadságharc idején el-

szenvedett kárairól szólnak, listák, melyek a zsidóság áldozat-

5 Eisler Mátyás: Képek a kolozsvári zsidók múltjából. Kolozsvár, 1924 4 old.

6 U. o.
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Gyulafehérvárról Erdély más vidékei felé, így jutnak el zsidók

Kolozsvárra is. Minden városnak megvolt a maga kereskedelmi

politikája, melynek célja az illet várost gazdasági életének meg-
ersítése volt.'*

Ezért meghatározták a helyet és az idt, ahol és amikor a

városba betóduló szász, örmény, görög, román, zsidó kereskedk

eladhatták áruikat, Kolozsvár már a XVI. századtól kezdve fon-

tos szerepet játszott Erdély kereskedelmi életében. Török, ro-

mán, stzerb kereskedk látogatják a várost külföldi áruikkal. —

>

Erdély más városaiból is ide özönlöttek a kereskedk különféle

árúcikkeikkel. Zilah-i kereskedk hoztak “vasat, láncot és más

vasárút és szerszámot” ; brassói, lugosi, karánsebesi román, szász

kereskedk sózott halat cipeltek a vásárra.

A városi tanács meghatározta az idkeretet, a mértéket, a

mennyiséget e kereskedk számára.

Görög ési jnás nemzetiség kereskedk portékáikat egy hét

leforgása alatt kellett eladniok. Amint megérkeztek Kolozsvárra,

kötelesek voltak értesíteni megérkezésükrl a birót, akitl en-

gedélyt kellett kapniok, hogy vásári bódéjukat felüthessék.

1538-ban Kolozsvár városának tanácsa elrendelte, hogy bu-

dapesti, nagyváradi kereskedk csupán meghatározott mennyi-

ség és a város által megszabott mértékegységgel adhatják el a

magukkal hozott árúkat: posztót, gyarmatárút, kalapot, kést,

faolajat, heringet, E kereskedk között természetesen versengés

támadt. Ezért nem meglep, hogy Kolozsvár városi tanácsa kor-

látozó intézkedéseket hozott a zsidó kereskedkkel szemben és

igyekezett mozgási lehetségüket korlátozni, a más nemzetiség
kalmárok javára.

így 1693. március 7-én kijelölik a piaci árúhelyeket. Való-
szín, hogy akkor is sok függött attól, hogy a város melyik sar-

kán üthette fel keresked bódéját, A zsidó keresked nem a leg-

jobb helyet kapta. Egy félrees udvart jelöltek ki számára:
“Nagy zenebona támadván a sokadalomban a kalmárok között,

ki itt, ki amott kérvén áruló helyet, a közgylés meghatározta

:

hogy a posztót áruló görögök a Tanácsház eltti téren áruljanak,

hol azeltt régen a posztómetszk voltak; az idegen és ittlakó

hazafiak a Stenczel Ferenc háza felé
; az idevaló kalmárok a piac

4 Kelemen Lajos Emlékkönyv p. 293-310 (Kolozsvár kereskedelme a XVI. szá-

zadban.)
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SZABADSÁGHARC

''A zsidók története Erdélyben oly tárgy, mely feldolgozóra

mindeddig nem talált. Oka ennek egyrészt a mveltségre való

törekvésnek és vele a történelmi érzéknek az erdélyi zsidókban

kés ébredése, másírészt pedig a reájók vonatkozó történelmi

források gyér és felkutatlan volta’’. Ezt irta Dr. Eisler Mátyás
volt kolozsvári frabbi 1901-ben.* És az elmúlt félévszázadban

elmulasztottuk nemcsak megírni az erdélyi zsidóság történetét,

hanem súlyos mulasiztást is követtünk el, hogy nem gyjtöttük

össze e történelem megírásához szükséges dokumentumokat.

Dr. Eisler Mátyáson kivül, aki több értékes dolgozatával

igyekezett az erdélyi zsidóság történetét átmenteni a feledésbl,^

Dr. Singer Jakab temesvár-gyárvárosá és Dr. Lwy Ferenc ma-
rosvásárhelyi frabbi közöltek egy-néhány dolgozatot, dokumen-

tumot az erdély-bánáti zsidóság múltjára vonatkozólag.^

E sorok Írója az 1930-as években a kolozsvári levéltárban

folytatott kutatásainak során igen értékes és érdekes anyagra

bukkant, mely rávilágít Kolozsvármegye zsidóságának életére és

magatartására az 1848-49-es esztendkben. ^

Nevek

Kolozsvármegye területén zsidóság a XVII. században tele-

pedett le. Természetesen a falvakban, mert Erdély területén a
XIX, század közepéig zsidó ember — Gyulafehérvár városának

kivételével — városban nem lakhatott. Amikor Bethlen Gábor
a XVII. század elején (1623-ban) kiváltságlevelet ad az erdélyi

zsidóságnak, akkor indul meg nagyobb mérv vándorlás fleg

* Eisler Mátyás: Az erdélyi zsidók múltjából, Kolozsvár, 1901. 3 old.

1 Eisler Mátyás dolgozatai: Az erdélyi zsidók múltjából. (A fejedelmi kor-

ban.) Kolozsvár, 1901. (Kiilönlenyomat az “Erdélyi Múzeum” 1901. Évfolyamából.)
;

Az erdélyi országos frabbik. (Kiadatlan kútfk alapján.) IMIT 1901-es Évkönyve
221-244. old; A zsidók legrégibb nyomai Erdélyben. A kolozsvári Izr. Felolvasó

Egyesület Évkönyve, Kolozsvár, 1906. 94 pp.; Képek a kolozsvári zsidók multjábóL
Kolozsvár. 1924. Különlenyomat a Zsidó Családi Naptár I. Évfolyamából.)

2 lásd: M. Carmilly-Weinberger, Sephardic Jews in the development of
Transylvania.American Sephardi Vol. I. No. 2, p. 43; Note: 2,

3 Megjelent a Guttmann Mihály Emlékkönyvben, Budapest, 1946. pp. 283,
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bán már alig volt “minjan’’ a spanyol templomban. Gyermekeik

nevelésében is kérdés merült fel : szabad-e az askenázi ritust ve-

lük megismertetni és askenázi templomban imádkozni. A kor két

nagy tekintélyéhez Jechezkeel Landau (Praga) és Mosihe Szofer

(Hatam Szofer, Pozsony) frabbikhoz fordultak, akik megen-

gedték az askenázi istentiszteleten való részvételt mindaddig, a-

mig a spanyol hitközség meg nem ersödik újból és képes lesz

saját rítusa szerint, tiz ember jelenlétében istentiszteletet tarta-

ni.^® Erre azonban már nem került sor, mert a spanyol hit-

község kétszáz év után megsznt létezni és helyette az askenázi

hitközség fejldött ki Gyulafehérvárt, mint Erdély más városai-

ban is.^^

10) A gyulafehérvári “pinkász’^ (jegyzkönyv) fényt dérit e hitközség bels

életére. Lásd: Eisler Mátyás, Erdélyi Országos Frabbik (IMIT. 1901,

222-223). A történelmi értékkel biró “pinkasz” jelenleg a bukaresti

Izraelita Hitközség birtokában van. —
11) Moshe Carmilly-Weinberger, Sephardic Jews in the Development of

Transylvania. American-Sephardi Vol. I. No. 2. (Sivan 5727. June

1967) New York, p. 39-44; The Life of Spanish Jews in the Balkans in

the Light of Documents. Ibid. Vol. III. No. 1-2 ( Elül 5729. September

1969), p. 113-115.
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1646. julius 13-án Gyulafehérvárról utazik fejedelmi postával

Kolozsváron át, Nagyváradra.®

Zsidók fontos szerepet játszottak Erdély gazdasági életében.

Az 1634-36. évbl származó adatok igazolják ezt. Erdélynek ke-

reskedelmi kapcsolata volt Törökországgal, Romániával, Len-

gyelországgal; Kolozsváron keresztül bonyolódott le áruk be- és

kihozatala. 1558-ban határozatba ment, hogy a külföldrl beho-

zott árút a kereskedk csak Kolozsvárt adhatják el. E város volt

az összekötkapocs Konstantinápoly és Bécs között, de kereske-

delmi kapcsolata volt Boroszlóval, Prágával, Nürnberggel, meg
más keleteurópai városokkal is.

Például : egy követ két zsidó keresked társaságában utazik

Erdélybl Franciaországba.'^

Rákóczi Ferenc üzleteket bonyolít le Alboer Ábrahám isz-

tambuli zsidóval. 100,000 forint kölcsönt kap tle, posztót sízál-

lit.®

Az 1634-36-os évekbl, Kolozsvárról származó iratok iga-

zolják a zsidók szerepét Erdély gazdasági életében. Éliás gyula-

fehérvári zsidó 1634-ben megvásárolta a “fejedelem viaszát”,

melyet Kolozsvárt gyjtöttek össze Erdély többi városaiból is

és viszi Marosvásárhely felé. Eszterházy Pál nádor Oppenheimer

Sámuel zsidóra ruházza az erdélyi sókereskedelem monopóliu-

mát 1694 körül.

Oppenheim (talán azonos az elbbi Oppenheimerrel) és

Wertheim nev zsidók résztvesznek az erdélyi kancellária bi-

zottsági ülésein, melyeken a hadsereg ellátásáról, sókereskede-

lemrl és a pénz értékérl tanácskoznak.® Az erdélyi oklevéltá-

rak biztosan sok okmányt, adatot tartalmaznak a zsidók

szerepérl Erdély kereskedelmének fellendítésében. — Feltehet,

hogy a XVIII-XIX században is komoly részük volt, amikor már
számuk is gyarapodott, fleg az 1848-as szabadságharc után, és

amikor a spanyol eredet zsidók helyét felváltották a Közép- és

Kelet-Európából bevándorló zsidók. A XVIII. század végén a

gyulafehérvári spanyol zsidó hitközség kezd hanyatlani. Járvány

is pusztított a XVIII. század végén e községben. A XIX. század-

ól MZSO. p. 178, No. 173; p. 187, No. 184

7) MZSO. p. 195 No. 195.

8) MZSO. p. 297-304.

9) MZSO. p. 172, No, 159; p. 174, No. 16; p. 264-265, No. 318; p. 266,

No. 322.
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E kiváltságlevelet jóváhagyta azután a Gyulafehérvárt

1627. április 30-án összeült országgylés.

E kiváltságlevél megszerzésében nagy része volt SasBa Ab-

rahám zsidó orvosnak, akit Bethlen Gábor konstantinápolyi kö-

vete, Toldalaghy Miklós által hivott az országba. Még útiköltsé-

get is (100 dukatot) küldött neki, csak jöjjön. Hozhat magával

zsidókat is, ha akar. Sássá Ábrahám jött és nem egsrmaga, ha-

nem több spanyol eredet zsidóval, akik azután Gyulafehérvárt

telepedtek le.

A kiváltságlevél bekezd szakasza kieaneli “Méltóságos Sás-

sá Ábrahám konstantinápolyi zsidó orvos-doktor” közbenjárá-

sát Bethlen Gábornál. 1623. julius 2.-án, tehát két héttel a ki-

váltságlevél kiadása eltt Sássá Ábrahám útban van valóban a

fejedelemhez; Kolozsváron át utazik Szamosujvárra “közügy-

ben”, és ezért a fejedelem költségén teszi meg az utat.^ Való-

szin, hogy a “kiváltságlevél”, kibocsájtása volt útjának célja.

Kitn orvos lehetett, mert Bethlen Gábor “speciális gyógyszert”

akart tle kapni még amikor Sássá Konstantinápolyban volt.

Tudunk más zsidó orvosokról is, akik Erdélyben éltek ez-

idben és a fejedelem meg más elkelségek egészségével törd-
tek. így ismeretesi Eebir (Riberiusz, Reiber, Reibert) Dávid
orvos neve, aki Nagyváradról jön Kolozsvárra 1630. januárjá-

ban. Ifj. Bethlen Istvánt gyógyította Nagyváradon. Kolozsvárt

tartózkodik Reibert orvos 1632. január 2-3-án, és 1632. julius

20-22-én, amikor Kolozsvár városa hivta Radecius Bálint unitá-

rius püspök és plébános gyógykezelésére. Reiber Dávid 1632.

szeptember 29-e körül már Gyulafehérváron van, mert I. Rá-
kóczi György fejedelem leveleit kell ott hozzá eljuttatni. Reiber
Dávid szombattartó, vallásos zsidó volt, mert Kolozsvár városá-
tól két napra való ellátást vesz ki pénteken “minthogy szomba-
ton nem cselekszik semmit”.®

Történelmi dokumentumok említést tesznek egy “Leó or-
vosról” is, aki állítólag kitért és azonos lenne a törökországi Siaa
Leonnal (Áryeh Yehuda Sia), I. Rákóczi György orvosával.

4) Magyar Zsidó Oklevéltár (MZSO) X. kötet (1150-1766). S7^rk..«ytette

és kiadta: Scheiber Sándor, Budapest. 1967. p. 153, No. 133.
5) MZSO. p. 154, No, 135; p, 164, No. 144; p. 165, No. 145.

160.
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cselekedjenek valamit Felségünk, vagy az állam, avagy hatal-

munk ellen.

4.

-szer. Hogy gondtalanabbul éljenek, annyi adót fizessenek,

mint azeltt, bármely országból jöttek légyen is és az anabaptis-

tákkal egyazon sérthetetlenségnek örvendjenek, de azért senkit

az ország lakósai közül csalással ki ne játszanak és ne sértsék

meg a nyilvános jogot.

5.

-ször. Szabad vallásuk leend és azt rituális szokásuk sze-

rint, de a móisok zavarása nélkül gyakorolják.

6.

-szor. Ha a keresztény állambeli zsidók Hispániából, vagy

m,s helyekrl országunkba akarnak menekülni s itt mások val-

lását felvenni, (t. i. az itt lakóknak vallási szabadságában akar-

nak részesülni), megigérjük, hogy ez szabad lesz nekik és ugyan-

ezen kiváltságokban lesz részük.

7.

-szer. Hogy bántalom ne érje ket, megengedtetik nekik

keresztényi ruhában járni, minden megszégyenít jelvény hasz-

nálata és felvétele nélkül.

8.

-szór. Jogukban áll az országból pénzt kivinni, de mégis

az ország érdekeit szem eltt tartani.

9.

-szer. Ha, (amitl óvjon bennünket a mindenható Isten),

országunk sorsa valami módon rosszra fordulván, kénytelenek

lennénk az országból elmenekülni, hatalmukban álland javaikat

egy év leforgása alatt eladni, vagy biztosabb helyre számtani.

10.

-szer. Ha valamely esetben valaki közülük valami bn-
tettet követ el, a bnös ugyan üldözend és törvényes büntetés-

sel sújtandó, de a többieket ne fagassák és ne zaklassák.

11.

-szer. Orvosuknak módjában leend tartományainkban

mindenkoron szabadon járni-kelni, azokat elhagyni és vissza-

térni.

Ezek azok a kiváltságok, amelyeket az elbb említett zsidó

vallású embereknek jó szivvel teljesitve és tiszteletben tartva,

végrehajtani elrendeltünk, biztositva ket arról, hogy e kedvez-

ményeket valamennyien összesen és egyenként kegyesen meg-
tartjuk, amint biztositjuk, úgy meg is adjuk és teljesitjük, a-

mirl ezen okmányunk erélye és tanúsága szolgáltat bizonysá-

got.

Kelt Kolozsvár székvárosunkban az 1623. év junius haváf

nak 18. napján.” (A gyulafehérvári káptalan 1731-iki hiteles

átiratából, melynek másolata Hilibi Gál László gyjteményében
van, Chratophylál Tóm. XIV.)
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Gábor, (Isten kegyelmébl stb. a szent római biroda-

lomnak és Erdélynek fejedelme, Magyarország Részeinek ura,

a székelyek grófja, Oppel s Ratibor hercege, stb,) az hagyomány-

ra bizzuk stb. Miután országunkban, amelybe a mindenható Is-

ten intése és jóvoltából, valamint a három nemzetiség által la-

kott Erdély lakóinak egyhangú akaratából és szavazata folytan

helyeztettünk, semmit sem kivánunk inkább, mint a háború zi-

vatarjait mindenfelé elcsititva, alattvalóinkat az áldásos béke

jótéteményeiben részesiteni és — egyrészt különös gondosko-

dásunkból, másrészt hazánk iránt érzett szánalmunkból kifolyó-

lag, amellyel mindenek iránt viseltetünk, — ezt a mi, a különféle

háborús mozgalmaktól, az idegen népek betöréseitl feldúlt, vé-

gigpusztitott országunkat különböz népek beköltöztével és a-

zoknak adandó kiváltságokkal helyreállítani, hogy napról-napra

ersödve, régi erejét visszaszerezze és a háború és béke diadal-

jeleivel ékeskedve, megközelítse a régi Dáciát, (avagy elérje a

régi Dácia dicsségét) : tehát, hogy ezen óhajunk teljesüljön és

Erdély a különböz népek bevándorlásával is, mveldjék, hoz-

zájárulván Méltóságos Sássá Ábrahám konstantinápolyi zsidó

orvos-doktor közbenjárása: elrendeljük, hogy jelen kiváltságo-

Icat mindazon zsidó nemzetségbeliekkel szemben, akik Erdély-

ben kegyes engedelmünkkel le akarnak telepedni, a következ

feltételek mellett, szívesen fogadják, figyelembe vegyék és or-

szágunk minden lakósa megtartsa ket. E kiváltságokat a követ-

kez cikkelyben adjuk:

1,-ször. Kijelölt helyet fognak kapni lakásul és kereskedésük

gyakorlására, a mi és a lakósság biztosaitól védve.

2.-szor. Megengedtetik nekik, hogy szabadon kereskedjenek

és különféle árúkat hozzanak be az országba Konstantinápoly-

ból; községrl-községre vándoroljanak és országunkból kiki al-

kalom szerint távozhassák.

S.-szor. Rendeltessék ki egy a jogban jártas nemes bizalmi

férfiú, ha valamikor a köztünk elintézend és bevégzend ellen-

tétek kívánnák, aki ügyeiket ne csak védje, de el is mozdítsa.

Ellenben gondosan ügyeljen rá, nehogy nyíltan vagy titokban

8

kár. Kiadja az Ardeal — Bánáti Országos Izraelita Iroda (Hitközségek

Szövetsége) Cluj-Oradea. p. 131-132; Erdélyi Országgylési Emlékek
VIII. Kötet. p. 143-145.
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“Kolozsvár egy ó és új várból áll, de mindkettt ugyanazon

fal keríti. Helyén a rómaiaknak régi gyarmatvárosa volt, Na-

puca nev, melyet Ptolemaios “Vázlataiban”, Dácia városai kö-

zött említ, ami eléggé kitnik sok más régi feliratból, melyek

még megvannak” — igy Írja le Bethlen Farkas, a tizenhetedik

századbeli tudós Kolozsvár városát, amely a dák Napuca helyén

épült fel. A római hódítások korában, Hadrianus idejében (117-

138) Napoca lett a neve és “municipium” volt, majd 167-8-ban

“colonia” rangra emelkedett éai megkapta a “ius italicum” ki-

váltságot, mely szerint a polgárjogot szerzett lakós föld-adómen-

tességet élvezett, akárcsak Itáliában.^

A zsidók letelepedésére Erdélyben dokumentumaink csupán

a tizenhetedik század elejérl vannak. Azok is fleg spanyol ere-

det zsidókról szólnak. Feltehet, hogy zsidók laktak Erdélyben

már sokkal elbb, egyesek szerint már a római légiókkal érkez-

tek zsidók Erdélybe, de bizonyítékok hiányában ezek nem tör-

ténelmi tények.2 Mindenesetre spanyol eredet zsidók alkot-

ták az els nagyobb zsidó közületeket Erdélyben és Bánátban:

Gyulafehérvár, Temesvár, Lúgos, Pancsova éa Zimony városok-

ban.

Bethlen Gábor Erdély fejedelme görög, zsidó és egyéb ke-

reskedket hivott az országba a tizenhetedik század legelején,

hogy velük és általuk felépítse és rendbehozza Erdély megron-

gált gazdasági helyzetét. E kereskedket Bethlen Gábor nemze-

tiségi alapon szervezte meg és mindegyiknek önkormányzatot

adott. Ezért nem meglepetés, hogy 1623. julius 18.-án a zsidók

is kaptak kiváltságlevelet, melyet történelmi fontosságánál fog-

va itt leközlünk Dr. Singer Jakab volt Temesvár-gyárvárosi f-
rabbi fordításában:®

1) Bodor András, Napoca a feliratok tükrében. Emlékkönyv Kelemen Lajos

születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1957, pp, 78.

2) V. Beshevliev, An Information about Jewish Presence on the Danube in

the 6th. Century Social, Cultural, and Educational Association of the

Jews in the Peoples Republik of Bulgária. Central Board. Annual. 3,1.

Sofia, 1968, 125-126; 127-150.

3) Calendarul Evreesc — Jüdischer Kalendar — Zsidó Naptár. III. 5698 —
1937/38. Szerkesztik; Dr. Lövy Ferenc frabbi és Lax A. Salvator ítit-
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Isten büntetni, sújtani akar valakit, hát hontalanná teszi és ide--

gén népek, nemzetek asztalánál kolduskenyérhez taszitja. De, ha

áldani akar, akkor felemel és csodát mível.

íme ez a hullafoltosnak hitt, fémlábbal a sirveremben lév,

félholtra kinzott nép újjászületett, ujjáébredt. Ez a kétezeresz^

tends Gáluttól meggörbült hátú, megalázott nép kiegyenesedett

és kapát, fegyvert fogott a kezébe, hogy magának jövendt épiU

sen.

Reszket, ájuldozik a világ, hogy ez a félhalott nép képes a

huszadik században repülgépre szállni és vigyázni életét, ké-

pes tankra ülni és megvédeni gyermekét. Mert farkasok között

nem lehetünk többé bárányok! Amikor más nép leteszi a fegy-

vert, követni fogja lépését a zsidó nép is. Zsidó ember békesze-

ret volt mindig, mert a Biblián nevelkedett. Zsidó ember paci-

fista volt mindig, gylölte a háborút, mert a Talmud fóliánsai

fölé hajolt.

*

A zsidó nép Isten áldásából elindult újból saját útján, mert

az Örökkévaló Maga is megbánta, hogy megteremtette a ''Gá-

luf fogalmát.

n'opn Dinnia nynix khr in Kin ni iör

(n ,21 nnio) * Dntrn m i’tri

Ezért Testvérek, ha bosszút akartok állni meggyilkolt Test-

véreinkért, mártirfáinkért, egyetlen egy bosszú van csak: LE-
GYETEK ZSIDÓK!

A nem-zsidó világban, hogy nem birják a zsidót, a két k-
táblát!

Ezért, ha bosszút akartok állni: NEVELJÉTEK GYERME-
KEITEKET ZSIDÓKKÁ!

Ha bosszút akartok állni: SEGÍTSÉTEK IZRAELT!
Ha bosszút akartok állni és meg akarjátok menteni a mi

Drága Testvéreink, Mártirjaink emlékét: ERSÍTSÉTEK A
ZSIDÓ ÉLETET!

Elmondotta: Dr. Carmilly-Weinberger Mózes 1969. május 25-én, a New Yorki

Park East Synagogue-ban, a magyarországi zsidóság tragédiájának huszonötéves fór-

dulóján.
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sa alatt elpusztították. 19 május havában, amikor már miru-

den recsegetUropogott Magyarország alapjai alatt, amikor már
hallani lehetett az orosz ágyuk dörejét a Kárpátok tövében, ak-

kor, még volt idejük, érkezésük hatszázezer zsidó lelket, ártatlan,

védtelen embert elcipelni és a világ szeme láttára porrá égetni.

És ekkor Isten szemében a harmadik könny már nem is sírt,

hanem zokogott, mert Auschwitz kemencéibl fölszálló füst be-

kormozta még a csillagokat is az égen.

. . iT^Dnn nyöi nnpn nsöi : in msn

(A. Kohut: Aruch completum, Vol. IIL, 91)

És fuldokolhattak még az angyalok is, amikor az ég kemen-

cék füstjében megérezték másfélmillió ártatlan, zsidó gyermek

elnemkacagott mosolyát. Belereszkethettek az egek is szegény,

ínegalázott, zsidó édesanyák ijedt, megrémült tekintetétl.

Igazat állítottak a Talmud bölcsei, amikor könnyeket láttak

Isten szemében, mert kevesebbje lett néki tefilint-rakó ,
taliszba-

burkolodzó, vallásos zsidókból; kevesebb zsidó asszony mond

**Cöena Uröena**-t Kolozsvárt, a Pata uccában; Kevesebb zsidó

gyermek tanulja a bibliát; kevesebb zsidó ember mond szelichot

imát Európa elpusztitott, zsidó gyülekezeteiben és zemirot

helyett legyek zümmögnek üres, sörös, - boroskancsók felett.

Rombadölt templomaink helyén részeg legények ropják a

táncot örömükben, hogy nincs már többé zsidó a városokban,

hogy templomaink ormáról lehullottak a mózesi ktáblák, a tiz-

parancsolattal együtt, a porba. És a **Ne ölj*\ *^Ne lopj*\ igék

isteni beti nem zavarják többé lelkiismeretüket.

Ezért rémült meg a világ, amikor meglátta az els, csonttá-

aszott, vézna zsidót megjelenni elpusztitott, zsidó gyülekezetek

helyén. Megijedtek tölünk és rémülten kérdezték: hát maradt

még zsidó a világon? Megint lesz pájeszes zsidó a világon?

Van és lesz Emlékez Testvéreim!

Mert az Isten a nagy Mvész, a Történelem nagy Mestere,

nem úgy dolgozik, mint az ember. Ha üt, ha ver, ha formál, hát

az rettenetesen fáj. De ha gyógyit, ha ránknevet, akkor felemel

bennünket a történelem magaslataira.

Ez történt velünk Testvérek!

Megsebzett bennünket az Isten, mert ime tudjuk, ugyebár

érezzük, hogy nincs nagyobb fájdalom, mint a gáluti élet. Ha

3
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És Isten szeme könnybeldbadt másodszor is, mert d számz

zetés nemcsak hatalmas büntetés, hanem szörny betegség is. A
Gálut eltompitotta bennünk a történelem iránti érzékünket..

MM tí^"rp)n n'>n nnti; dpö

.(3 .3’ nwQi '»an in*?

A szétszóratásban elveszítettük tájékozódó képességünket

és létünk sorsdönt pillanataiban képtelenek voltunk megfele-

len határozni, dönteni — mondja a Talmud,

A zsidó nép a leghisztorikusabb népek egyike. Nem azért,

mert hosszú utat tett meg a világban, hisz egy nép történetét

nem kilométerekben mérik, hanem azzal, hogy mit alkotott. És

ez a zsidóság gazdagon járta útját népek között; gazdagon ideá-

lokban, erkölcsi értékekben, tudományban. És ez a hisztérikus

nép elfelejtette saját múltját, saját történelmét. Oh micsoda tra-

gédia! Megtanultuk tyiás népek históriáját: tudtuk, hogy Napó-

leon mikor és hogyan veszítette él ütközeteit; hogyan is vitte

Garibaldi az olaszokat függetlenségük felé; tudtuk, hogy Bis-

marck mikor egyesítette Németországot és megtanultuk, mert

meg kellett tanulnunk, hogy mikor jöttek be a magyarok a ve-

reckei szoroson; még azt is tudtuk, hogy miért ferde a kereszt

Szent István koronáján és tudnunk kellett az aradi tizenhárom

vértanú nevét és hogy október hatodika a reájuk való emlékezés

napja.

De azt nem tudtuk, hogy lU9h. augusztus 22-én zsidó fér-

fiakat és nket égettek el Nagyszombaton és nem tudtuk, nem
ismertük a bazini zsidó mártirok névsorát, akiket 1529. május

21-én máglyán égettek el és vagyonukat elkobozták. Mindezekrl
— többek között — megfeledkeztünk, mert a Gálut eltitkolta

elölünk saját népünk múltját, megfosztott bennünket a történe-

lem iránti fogékonyságtól. Elfelejtettük önmagunkat, saját múl-

túnkat. Úgy jártunk-keltünk ebben a világban, mint az a katona,

aki elvesztette emlékeztehetségét; mint részeg emberek kalan-

doztunk e téreken, akiknek nehezükre esett megmondanin nevüket

cimüket. Elvesztettük személyazonosságunkat! Voltunk franciák

meg németek, románok meg magyarok. És daloltuk a **Talpra
magyart'* rormn falvakban, mert senki más nem deklamálta. És
azt a zsidót, aki Máramarosszigeten magyar újságot szerkesz-

tett és terjesztett, azt a zsidóságot, mely a magyar kultúra h-
séges sáfárja volt, azt a népet hálából, jutalmul hat hét leforgá-

2
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Emlékbeszéd*

. . . Di’n ijöj; ns na’s nsi ... laay ns

. . . Aki itt van ... és aki nincs itt ma velünk.

(Mózes V. könyve, 29: H)

A Talmud bölcsei könnyezni látják az Istent és rémülten

kérdezik:

...na'? i"?"?.! msan

. . . 1"?^ '?iní?’ '?y or ‘?3a in’’?? nara n"apn nir;'?i2; lan un

(3 ,n niun)

Isten szemében e három könnycsepp mit jelképez? És a vá-

lasz:

az els könny megjelent Isten szemében, amikor Izrael népe

vándorbotot vett a kezébe és számzetésbe ment. Egy nép szá-

mára nincs nagyobb büntetés, mint a hontalanság. Maga az Isten

is sírt, amikor e nép földönfutóvá vált. Számzetésben, szétszó-

ratásban élni egyet jelent megalázással. Gálutban élni annyit

jelent, mint rettegni, páni félelemben, mindennapi bizonytalan-

ságban lenni. Számzetés a mi számunkra egy nagy Tisa B’Av,

irtózatos gyásznap, egy hosszú Kinah, gyászdal, amelybe ha be-

lecsendült is néha kis kacagás, hát a torkunkra fagyasztották

a szót. A nem-zsidó világ nem tudott és nem szeretett örvend,

kacagó zsidót látni. Nem tudta elviselni, ha zsidót énekelni látott.

Elnémították ajkán a dalt, miközben nem feledkeztek meg el-

venni, elszedni, elrabolni tle tehetségének, munkásságának gyü-

mölcsét, zsidó géniuszok, alkotók tudását.

És cammogtunk a számzetés kétezeresztends, hosszú or-

szágútján koldusán, ütötten—verten. Vadállatok voltak a bará-

taink— mondjuk ki az igazat— inkább mint az ember. Életünk

idegen népek, nemzetek játékszere, kényük-kedvük tárgya, po-

litikai játékuk bnbakja volt, amelyet kell pillanatban mindig

fel lehetett áldozni.

Ezért a Gálut számunkra nnní* n’33 örök sirás volt!

1
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élettársam, feleségem (szül. Güns Sara) segítsége nélkül. Hálám
néki és köszönet mindazoknak, akik lehetvé tették az “Emlék-

könyv” megjelenését az Észak-Erdélyi zsidóság elpusztításának

huszonhatodik esztendejében.

Dr. Carmilly-Weinberger Moshe

volt kolozsvári frabbi,

a Yeshiva University tanára.

1970. julius — 5730. Sivan havában.
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jelenését lehetvé tették: elssorban a “Memória! Foundation

of Jewish Culture”-nak (New York) és vezetségi tagjainak:

Uveeler Mark, Dr. Shapiro León és Tarshansky Solomon urak-

nak ; a Lucius N. Littauer nevét visel alapítványnak és elnöké-

nek: Starr Harrynak; tanítványaimnak, a kolozsvári zsidó gim-

názium volt növendékeinek, az “Alumni Association of Jewish

High Schools in Kolozsvár” vezetségének : Dr, Rózsa Györgynek,

Dr. Adler Évának, Knöpfler Klárának, Schwartz Tibornak, a-

kik lelkes munkájukkal elsegítették az “Emlékkönyv” meg-

jelenését; hálás köszönetünk szól: prof. Scheiber Sándor, az

Országos Rabbiképz Intézet igazgatójának (Budapest), prof.

Katzburg Nathaniel egyetemi tanárnak (Bar Ilan egyetem,

Ramat-Gan, Izrael), Dr, Bitton Lívia tanárnnek (H. Leh-

man iCollége, New York), Dr. Bach Endre, a kolozsvári zsi-

dó gimnázium volt igazgatójának (Givath Ada, Izrael), prof.

Lax A, Salvator, a kolozsvári izr. hitközség és az Erdély-bánáti

kongresszusi izraelita hitközségek országos szervezete volt f-
titkárának (Beer Sheva, Izrael), Edelstein Jehuda iró, a kolozs-

vári “Tarbuth” gimnázium volt tanárának (Givathayim, Izrael),

Kahan Kálmán újságírónak (New York), Schwartz Jehuda is-

kola-igazgató, a kolozsvári zsidó gimnázium volt tanárának (Gi-

vath Olga, Izrael), Zimroni (Nóta) Slomo, az erdélyi mizrachis-

ta mozgalom volt vezetségi tagjának (Bné Brak, Izrael), Weisz

Ignác, az erdélyi zsidó sport volt vezet egyéniségének (Tel-

Aviv, Izrael), Feuerlicht Andornak (Kiryath Malachi, Izrael),

Dr. Schweitzer József frabbinak (Pécs), hogy cikkeikkel gaz-

dagították az “Emlékkönyv” tartalmát. (A névvel meg nem
jelölt cikkek az “Emlékkönyv” szerkesztjének tollából szár-

maznak; “Hitközségek és Intézmények” fejezetéhez Dr. Eisler

Mátyás, Szabó Imre dolgozatai szolgáltak forrásul). Köszönet

Nánási Miklósnak, a Magyar Zsidók Világszövetség elnökének;

Fettman Józsefnek, a Magyar Zsidók Világszövetség amerikai

tagozata elnökének; George Stone, Zélig Ern, Schlesinger Dá-

vid uraknak a Transylvania Lodge No, 96 (New York) vezet-

ségének: hathatós támogatásukért.

Külön köszönet jár a Shulsinger Testvérek és a Pilvax

nyomdáknak (Ger Dezs úrnak) New York á könyv nyomdai

kivitelezéséért.

Ez az “Emlékkönyv” azonban nem jelenhetett volna meg
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vétség, Zsidó Világkongresszus, Hitközségek Országos Szerveze-

teinek, Zsidó Diáksegélyz és Árvagondozó Központi Irodái. A
Kolozsvárt folyt zsidó nevelés, sajtó, sport, komoly kihatással

voltak az Erdély-bánáti zsidó élet kibontakozására.

A hitközségek, Chevra Kadisak, szociális intézmények tör-

ténetében visszatükrözdnek az erdélyi zsidóság problémái, har-

cai, melyeket meg kellett vivnia hol magyar, hol meg román ura-

lommal, az elmúlt századokban.

Beszél az *‘E.mlékkönyv^' az erdélyi zsidóság szerepérl a zsi-

dó sajtó, a héber költészet és irodalom terén. Nem volt a ma-

gyarországi, Így az erdélyi zsidóság sem ^'elszáradt ág'\ Ezen

az ‘"elszáradtnak"’ hitt ágon héberül verseltek, daloltak zsidók

Erdélyben és hangjuk elhallatszott Jeruzsálemig is.

Bemutatjuk a zsidók szerepét az erdélyi magyar kultúra er-
sítésében, részvételüket a magyar irodalom és sajtó világában,

továbbá a gazdasági és politikai életben.

Cikkek, jegyzkönyvek szólnak az erdélyi zsidóság gettóba

szorításáról, a vonagló szerelvényekrl, az auschwitzi pokolról,

melyhez képest Dante “Inferno”-ja gyermekjátszótérnek tnik, a

mentési kísérletrl, ejternysök hsi önfeláldozásáról. Közöl-

jük a kolozsvári hitközségek tagjainak és a kolozsvári zsidó fiú

és leánygimnázium tanulóinak teljes névsorát, hogy igy állítsunk

nékik idtálló emléket.

Az elmúlt 25 esztend pedig megteremtette azt az idbeli

távlatot, mely elengedhetetlenül szükséges történelemmel foglal-
’

kozóm megírásához.

Az “Emlékkönyv” három nyelven Íródik: magyarul búcsú-

zunk a magyar múlttól, melyben több volt a szenvedés, a mega-
lázás, mint az öröm; angolul Íródik egynéhány összefoglaló feje-

zet az angolul beszél világ számára, hogy felmérjék azt a nagy
tragédiát, melyet az antiszemitizmus okozott Erdélyben is; hé-

berül pedig a kolozsvári zsidóság múltját akarjuk összekapcsolni

az Izraelben elindult zsidó jövendvel, amelyért az erdélyi zsidó-

ság élt, dolgozott, szenvedett.

Legyen ez az “Emlékkönyv” tanulságot nyújtó tanúság
mártiromságba fojtott életük mellett.

*

Köszönetünk szól mindazoknak, akik az “Emlékkönyv” meg-
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Vulkánikus erk hozták létre a “tengerszemeket”. Hegyek

tartják tenyerükben ket tükörül a természetnek és bizonyságul

földalatti erk morajának. — Ilyen tengerszem a “Gyilkostó” is

a délkeleti Kárpátokban: kölcsönadhatja nevét Erdélynek, mert

"gyilkosok tanyájává” vált 1944. március — junius havában,

amikor földrengésszer robajjal elnyelt, elpusztított mindent,

amit zsidók alkottak az elmúlt négyszázesztendö alatt.

A zsidógylölet tektonikus földrengései nem egyszer remeg-

tették meg a “türelmes”-nek mondott Erdélyt is. A galut szeiz-

rnographján a történelem tje nyugtalanul dobálódzott az utób-

bi században egyik végletbl a másikba. Csupán kis idre pihent

meg imitt-amott, hogy azután ideges ugrálásával figyelmeztessen

a föld alatt mköd sátáni erk kirobbanására.

Az erdélyi zsidóság, mely ugyan felfigyelt az els világhá-

ború befejeztével a zsidógyülölet féknélküli dübörgésére és zsi-

dó öntudatra ébredt, mégsem volt képes idejében megmozdulni

e's kimenteni magát a mindent elnyel tüzes lávatengerbl, amely

végighömpölygött Európán és elpusztított benne minden zsidó

életet. Az erdélyi zsidóság kis százaléka jutott el csupán az ak-

kori Palesztina partjaihoz.

Mint Medea a görög mythologiában, aki megölt gyermekei-

nek szétszórt végtagjait próbálta a tengerparton összegyjteni,

igyekszünk mi is reszket kezekkel, a tzhányó pernyéjétl meg-

sebzetten, huszonöt év távlatából a mi nagy családunk, a ko-

lozsvári zsidóság történelmének egyes fejezeteit összeállítani és

Így megfelel emléket állítani.

Az Emlékkönyvben felsorakozott cikkek követik az erdélyi

zsidóság útját a “KEZDET”-iö\, a “KIFEJLÖDÉS”-en. át a szo-

morú “VÉG’'-\g.

Igyekeztünk a kolozsvári zsidóság kibontakozását, fejldé-

sét az erdélyi zsidóság történelmi hátterének megrajzolásával be-

mutatni. A kolozsvári zsidóság és annak intézményei vezet sze-

repet töltöttek be az Erdély-bánáti zsidóság életében; országos

jelleg intézmények központjai mködtek benne: a Cionista Szö-
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